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7Bعضو هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية 
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0Bمقدمة 
الح الحمــد ل نحمــدو ونســتعين  ونســترفرو ونســتيدي و ونعــوب بــال ِمــن شــرور أنفســنا 

ُمِضلح لـ و وَمـْن ُيْضـلِل فـال هـادي لـ و وأشـيد أْل ال الـ  االح هللا وسيئات أعمالناو َمْن ييدو هللا فال 
وحدو ال شريك ل و وأشيد ألح محمحداً عبدو ورسول  وخاتم أنبيائ  ورسل و صـلحى هللا عليـ  وعلـى 

 .آل  وأصحاب  والتابعين ليم بإحساٍل الى يوم الدين
 :أما بعد
سة التـي يشـتمل علييـا علـم األديـالو وهـو مبحـث من المباحث الرئي) تاريخ األديال(فإلح 

 .ييتم بدراسة تاريخ ونشأة الديانة وتطورهاو وتأثيرها على المجتمع اإلنساني
وقد اهتم علماؤنا المتقّدمول في مؤلحفـاتيم بدراسـة تـاريخ األديـالو وبالمراحـل والتطـورات 

و لَِما في بلك مـن الفوائـد فـي اظيـار التي يمر بيا أتباع األديالو ورصد انحرافاتيم عن الدين الحق
 .الحق وازهاق الباطلو ومعرفة أسباب االنحراف عن الدين الحق لتوقّييا وتحذير الناس منيا

) موجز تاريخ الييود والـرد علـى بعـض مـزاعميم الباطلـة(وهذو دراسة موجزة عن موضوع 
لرد على بعـض دعـاوييم وفضـح لمعرفة حقيقة الييود المعاصرينو واظيار فساد دينيم وبطالن و وا

 .ادّعاءاتيم الكاببةو حيث الح الييود قد جعلوا تاريخيم جزءاً من دينيم المنحرف وكتابيم المحرحف
 :وقد قسمت الدراسة في  الموضوع كاآلتي

 .ويشتمل على تعريف ومصطلحات: التمييد -
 .موجز تاريخ بني اسرائيل والييود: المبحث األول -
 .مزاعم ييودية باطلة: لثانيالمبحث ا -

 وهللا الموفق واليادي الى سواء السبيل
 .وصلى هللا على نبينا محمد على وآل  وصحب  أجمعين. والحمد ل رب العالمين

 وكتب  
 محمود بن عبد الرحمن قدح. د 

 تمهيد
 :تعريف ومصطلحات

5B ًفلسطين جررافياً وتاريخيا 
P26B 

كما رسميا الييود على بـاب الكنيسـت البرلمـالو " الى النيلاسرائيل من الفرات "خريطة 
وكما وزحعوها في نيويورك قبل العدوال بأيحامو ويبدو فييا أنحيـم ال يكتفـول بفلسـطينو بـل يتطلحعـول 
الى ضم العراق واألردل وسوريا وجزء من المملكة العربية السعودية ومنيا المدينـة المنـورة وجـزء 

 .عربيةمن جميورية مصر ال
ال المنطقة التي سيتركز الحديث علييا أثناء دراستنا للييودية وتـاريخيم هـي فلسـطينو 

 :فمن المناسب معرفة بعض المعلومات عنيا
و وتتمتع بموقع استراتيجي ميم جـداً حيـث تقـع 2كم 27.000فأما مساحتيا فتبلغ حوالي 

و وفـي مركـز ميـم )فريقيـاو أوروبـاآسـياو ا(في قلب العالم اإلسالميو وفـي ملتقـى ثـالث قـارات 
وتتميـز كـذلك بأراضـي خصـبة جـداً وثـروات معدنيـة . بالنسبة للمواصالت البرية والبحريـة والجويـة

 .كبيرة
مــن القبائـل العربيـة الميــاجرة مـن شـب  الجزيــرة  -وأمـا تاريخيـا فقــد سـكنيا الفينيقيـول 

الى الجنـوب مـنيم نزلـت قبائـل عربيـة و و)م.ق3000سنة (في األلف الثالث قبل الميالد  -العربية
علــى ضــفة األردل الرربيــة وســميت . م.ق2500أخــرى أشــيرها قبائــل الكنعــانيين حــوالي ســنة 

ووردت كثيراً بيذا اإلسم فـي التـوراة أيضـاًو وفـي ) أرض كنعال(المنطقة باسميم فأصبحت تُدعى 
ات تســمى قبائــل نزلــت بالســاحل المطــل علــى البحــر األبــيض جماعــ. م.ق 1200حــوالي ســنة 

ــت  ــرة كري ــن جزي ــاءت م ــريطش(فلســتين ج ــرف ) اق ــبالد تع ــبحت ال ــانيين فأص ــت بالكنع واختلط
فــي التــوراة قبــل دخــول ابــراهيم عليــ  الصــالة ) أرض كنعــال(و وقــد كانــت تســمى بـــ0F1بفلســطين

وبعدو الى زمن دخول بني اسرائيل الييا بعد موسى عليـ  الصـالة والسـالمو أمـا  1F2والسالم الييا

                                                 
 .أحمد شلبي. د 41و الييودية ص789و 685قاموس الكتاب المقدس ص: انظر 1

 .12/5سفر التكوين : انظر 2



 

ق اسميم علييا فقد كال في آخر عيد القضاة تقريباً في زمن نبي ليم اسم  صـموئيلو مـع اطال
 .2F3بقاء الكنعانيين فييا

وقد بدأ الفتح اإلسالمي ليذو البالد منـذ عيـد النبـي صـلى هللا عليـ  وسـلم الـذي سـيّر 
بوك سنة تسـع و ثم كانت غزوة ت4F5لمقاتلة الروم 3F4)مؤتة(جيشاً سنة ثمال من اليجرة النبوية الى 

و وفي آخر عيدو صلى هللا علي  وسلم جّيز جيش أسـامة بـن زيـد رضـي هللا 5F6من اليجرة النبوية
و وقد سيّر الصديق رضي هللا عن  بلك الجيش بعـد وفـاة النبـي  6F7الى تخوم البلقاء من الشام عن 

التـي  8F9)ينأجنـاد(وفي عيد الخليفة الصديق رضي هللا عن  كانت موقعة . 7F8صلى هللا علي  وسلم
نصر هللا فييا جيش المسلمين بقيادة خالد ابن الوليد رضـي هللا عنـ  ونـتج عنيـا فـتح عـدة مـدل 

نابلس وعسقالل وغزة والرملة وعكا وغيرهاو وبيذا ُمّيد الطريق للزحف الى بيت : بفلسطين منيا
 .التي انتصر فييا المسلمول 10F11)اليرموك(و ودعم بلك موقعة 9F10المقدس

يفة عمر بن الخطاب رضي هللا عن  وّج  جيشاً بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح وفي عيد الخل
رضي هللا عنـ  لفـتح بيـت المقـدس التـي حاصـرها مـدة أربعـة أشـير حتـى طلـب أهليـا الصـلح 
واشترطوا أل يتولى الخليفة عمر بنفس  استالم المدينةو وهكـذا كـال فجـاء عمـر رضـي هللا عنـ  

 .11F12مسجدو في بيت المقدس وكتب ليم وثيقة األمال وبنى
دار اســالم يجــب علــى ه 16وبيــذا الفــتح أصــبح بيــت المقــدس منــذ شــير رجــب ســنة 

المســلمين فييــا اظيــار أحكــام اإلســالم وشــعائرو والــدفاع عنيــاو وابا مــا اســتولى الكفــار علييــا 
يـاد فإن  يتعين على المسـلمين المقيمـين فييـا الج) دار اإلسالم المحتلة أو المرتصبة(وأصبحت 

السترداد حقيم وأراضييم مـن الكفـرة المرتصـبينو كمـا يتعـين علـى المسـلمين المجـاورين ليـا 
القيام بالجياد مع أهليا كما فعل الملك صالح الدين األيوبي رحم  هللا تعالى حينما اسـتردها مـن 

يؤيـد  الصليبيين الكفرة وأعادها الى المسـلمينو ونسـأل هللا عـز وجـل أل يرفـع رايـة الجيـادو وأل
 .12F13}َوَما النَّْصُر إال ِمْن ِعْنِد اللَِّه اْلَعزيز اْلَحكِيمِ {المسلمين بنصر من عندو عز وجّل 

 العبرانيون، بنو إسرائيل، اليهود.
ال من الشعوب التـي سـكنت أرض فلسـطين فـي التـاريخ القـديمو شـعب بنـي اسـرائيل 

مو كـالعبرانيينو والييـودو فيـل هـي الذين سنتحدث عن تاريخيمو لكننا نجد مسـميات أخـرى ليـ
 !مصطلحات مترادفة ؟ أم أل بينيا فرقاً؟

و كال ال بد من اإلجابة على )تاريخ الييود(وقبل أل نخوض في الحديث عن موضوع دراستنا 
 :-مستعينين بال  -السؤال المطروح؛ لصلت  الوثيقة بموضوع الدراسةو فنقول 

المتحـدرين مـن ) بنـي اسـرائيل(فيـي كلمـة مرادفـة لــ - حفي االصطال -: أما العبرانيول -
ســاللة يعقــوب بــن اســحاق بــن ابــراهيم علــييم الصــالة والســالمو وتســمى لرــتيم العبريــة أو 

                                                 
 .22/2و وأخبار األيام األول 13/9سفر صموئيل : انظر 3

 .منطقة تقع في شرق األردل شمال البتراءو وعلى مسيرة أحد عشر كيال جنوب الكرك 4

 ).محمد شرّاب 237المعالم األثيرة في السنة والسيرة ص: (انظر

 .للذهبي 479ص) المرازي(البن هشامو تاريخ اإلسالم  45-4/23السيرة النبوية : انظر 5

 .627و ص236-4/215المرجعين السابقين : انظر 6

 .713و ص396-385و4/384المرجعين السابقين : انظر 7

 .للذهبي 19و ص)عيد الخلفاء الراشدين(تاريخ اإلسالم : انظر 8

 20المعـالم األثيـرة ص: (انظـر. ن في الجنوب الرربي لبيت المقـدسو مـن أعمـال الخليـلمنطقة بفلسطي 9

 ).محمد ُشرحاب

 .83-81و ص)عيد الخلفاء الراشدين(تاريخ اإلسالم : انظر 10

كيالًو وهو الحد الفاصل بين سورية واألردلو وقد نشبت معركة اليرموك فـي سـيل  57نير اليرموك طول   11

 .محمد ُشرحاب) 297المعالم األثيرة ص: (انظر. الواقوصة

 .البن كثير 7/55للذهبيو البداية والنياية  162ص) عيد الخلفاء الراشدين(تاريخ اإلسالم  12

 .126سورة آل عمرالو اآلية  13



 .13F14العبرانية
 :وقد اختلف في أصل هذو التسمية على أقوال منيا

ليـ  وهو الجد الخامس فـي سلسـلة نسـب ابـراهيم ع) عيبر(أو ) عابر(أنيا نسبة الى  -1
 .14F15الصالة والسالم في التوراة

 15F16)ابـرام العبرانـي(أنيا نسبة الى ابراهيم علي  الصالة والسالم الملقب في التـوراة بــ -2
 .لعبورو نير الفرات أو نير األردل

ولم ترد هذو التسمية في القـرآل الكـريمو وانمـا وردت فـي السـنة النبويـة الصـحيحة مـن 
خديجـة حتـى ) النبـي صـلى هللا عليـ  وسـلم(فانطلقت ب  : "حديث عائشة رضي هللا عنيا وفي 

وكـال امـرءاً تنصـر فـي الجاهليـةو  -ابن عم خديجة  -أتت ب  ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدا لعزى 
 . 16F17"وكال يكتب الكتاب العبرانيو فيكتب من اإلنجيل بالعبرانية ما شاء هللا أل يكتب

كـال أهـل الكتـاب يقـرأول التـوراة : "عن و قالووردت كذلك في حديث أبي هريرة رضي هللا 
ال تصـدقوا ": بالعبريةو ويفسرونيا بالعربية ألهل اإلسالمو فقال رسـول هللا صـلى هللا عليـ  وسـلم

ــرا{: أهــل الكتــاب وال تكــذبوهمو وقولــوا ــِزَل إِلــى إِْب ــا َوَمــآ ُأْن ــِزَل إِلَْيَن ــاِل َومــآ ُأْن ــا بِ يــَم هَااَمنَّ
وَن  َوإِسماِعيَل َوإسحاقَ  َويَْعُقوَب واألَْسباِط َوَمآ ُأوتَِي ُموَسى َوِعيَسـى َوَمـآ ُأوتِـَي النَّبِيـُّ

 .17F18"18F19ِمْن َربّهم ال نَُفرُّق بَيَن أََحٍد ِمْنُهم َونَحُن لَُه ُمْسلُِمون
فيم األسباط اإلثنـا عشـر أبنـاء يعقـوب عليـ  الصـالة  -في االصطالح  -: وأما بنو اسرائيل -

 .جاء من نسليموالسالم ومن 
ُكـلُّ {: فيو نبـي هللا يعقـوب عليـ  الصـالة والسـالم بـدليل قولـ  تعـالى): اسرائيل(وأما  -

الطََّعاِم َكاَن ِحـالًّ لِبَنِـي إِْسـرائيَل إِالَّ َمـا َحـرََّم إِْسـرائيُل َعلَـى نَْفِسـِه ِمـْن َقْبـِل أَْن تَُنـزََّل 
 .19F20}التَّْوَراةُ 

أل عصابة مـن الييـود جـاءت الـى  -عنيما في حديث طويل  وبما رواو ابن عباس رضي هللا
أنشـدكم ": قال رسول هللا صلى هللا علي  وسـلم: وفي  -رسول هللا صلى هللا علي  وسلم تسأل  

بال الذي أنزل التوراة على موسى صلى هللا علي  وسلمو هل تعلمول أل اسـرائيل يعقـوب عليـ  
ذر ل نذراً لئن شـفاو هللا تعـالى مـن سـقم  ليحـرمن السالم مرض مرضاً شديداً وطال سقم  فن

أحب الشراب الي  وأحب الطعام الي و وكال أحب الطعام اليـ  لحمـال اإلبـلو و أحـب الشـراب اليـ  
 .الحديث. 20F21..."الليم اشيد: الليم نعمو قال: ألبانيا ؟ قالوا

يلو حينما صارع  وقد بكرت التوراة قصة سبب تسمية يعقوب علي  الصالة والسالم بإسرائ
ال يـدعى اسـمك فيمـا : مالك في صورة انسال حتى طلوع الفجرو ولم يطلق  يعقوب حتى قال ل 

 .21F22بَْعد يعقوب بل اسرائيلو ألنك جاهدت مع هللا والناس وقدرت
وقد جاء ِبْكر بني اسـرائيل فـي  القـرآل الكـريم والسـنة النبويـة كثيـراًو خاصـة فـي مجـال 

الى علييم وعلـى آبـائيم وأسـالفيم ودعـوتيمو الـى الـدخول فـي اإلسـالم تذكيرهم بنعم هللا تع
يـا { : ومتابعة النبي محمد صلى هللا علي  وسلم وتيييجاً ليم بـذكر أبـييم اسـرائيلو قـال تعـالى

 .اآليات 22F23}...بني اسرائيل ابكروا نعمتي التي أنعمت عليكم
يا ابن : بيكم في متابعة الحق كما تقوليا بني العبد الصالح المطيع ل كونوا مثل أ: وتقديرو
 .23F24الكريم افعل كذا

                                                 
 .ربحي كمال. د 33و32و دروس اللرة العبرية ص596قاموس الكتاب المقدس ص: انظر 14

 . 11/14سفر التكوين : انظر 15

. د 36و دروس اللرــة العبريــة ص596قــاموس الكتــاب المقــدس ص: انظــر(للتوســع . 14/13تكــوين : رانظــ 16

محمد . د 18محمد دروزةو بنو  اسرائيل في  القرآل والسنة ص 31-30يحيى كمالو تأريخ بني اسرائيل 

 ). أحمد شلبي. د 47-46سيد طنطاويو الييودية ص

 ).1/22خاري ضمن فتح الباري صحيح الب: انظر(أخرج  البخاري في صحيح   17

 .136سورة البقرةو آية  18

 ).13/333و 8/170فتح الباري : انظر. (أخرج  البخاري 19

 .93سورة آل عمرالو آية  20

و والبييقـي فـي دالئـل النبـوة 12/247و والطبرانـي فـي المعجـم الكبيـر 278و1/273أخرج  اإلمام أحمد  21

 . 267و6/266

 .1074و69و قاموس الكتاب المقدس ص32-32/24سفر التكوين : انظر 22
 .47و40سورة البقرةو آية  23
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 .24F25فيم المتبعول لشريعة التوراة من بني اسرائيل وغيرهم - في االصطالح -وأما الييود  -
ِذيَن َااَمُنـوا {: فـي تفسـير قولـ  تعـالى -رحمـ  هللا تعـالى  -قال اإلمام ابن تيميـة  إنَّ الـَّ

اَرو َوالصَّـابِيِيَن َمـْن َااَمـَن بـاِل َواليَـوِم اآلِخـِر َوَعِمـَل َصـالِحاً َفلَُهـم َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصـ
ــون ــْيِهم َوال ُهــم يَحَزنُ ــَد َربِِّهــم َوال َخــْوُف َعلَ ــِذيَن َهــاُدوا {ال لفــظ : قــال. 25F26}أَْجــُرُهم ِعْن الَّ

قبل النسخ والتبديلو والذين  الذين كانوا -التوراة واإلنجيل  -يتناول جميع أهل الكتاب  }َوالنََّصاَرو
) أهل الكتاب(ولفظ ) بني اسرائيل(كانوا بعد بلكو فيذا االسم ال يختص بالكفار منيمو كما أل لفظ 

ليس مختصاً بالكفارو ولكن كانوا مسلمين ومؤمنين مع كونيم من بني اسرائيل ومن أهل الكتابو 
 ها.26F27وكذلك من الييود والنصارى

 :بالييود على أقوال منيا واختلف في أصل تسميتيم
 .وهي المودّةو لمودتيم في بعضيم لبعض) اليوادة(سمُّوا ييوداً من : قيل -1
وهـي التوبـةو ومنـ  قولـ  تعـالى حكايـة عـن موسـى عليـ  الصـالة ) التيوّد(من : وقيل -2
ومـودتيم فـي فكـأنيم ُسـمُّوا بـذلك فـي األصـل لتـوبتيم . و أي تبنا27F28}إِنَّا ُهْدنَا إِلَْيك{: والسالم

 .بعضيم البعض
 .28F29عند قراءة التوراة -أي يتحركول  -ألنيم يتيوّدول : وقال أبو عمرو بن العالء -3
هو االبن الرابـع ليعقـوب عليـ  الصـالة والسـالم ونسـب اليـ  سـبط مـن ) ييوبا(ورد أل  -4

وكيا كانوا من ألل مل) مملكة ييوبا(األسباط االثني عشرو ثم أطلق اسم  على المملكة الجنوبية 
وفييـا األسـباط العشـرةو وحينمـا تشـتت ) مملكة اسرائيل الشـمالية(سبط ييوبا وتمييزاً ليا عن 

األسباط وُأِخَذ سبط ييوبا الى السبي البابلي فقد توسع معناوو فصـار يشـمل جميـع مـن رجعـوا 
 .29F30من األسر من بني اسرائيلو ثم صار يطلق على جميع الييود المشتتين في العالم

ألل العـرب كـانوا ابا ) ييـودا -ييوبا (ان  قد أبدلت الذال المعجمة داالً ميملة : قال البيروني
 .30F31ها.نقلوا أسماء األعجمية الى لرتيم غيروا بعض حروفيا
يختفــي بكــر  -م .ق 515 -ومــن بلــك الزمــال : وقــال المــؤرخ الييــودي شــاهين مكــاريوس

الــى فلســطين اخــتلط  -ي مــن الســبي البــابلي أ -األســباط العشــرة األخــرىو فمــن عــاد مــنيم 
ــت بالدهــم  ــرائيليول ييــوداًو وُدعي ــمي اإلس ــك الحــين ُس ــي بل ــوبا وبنيــامينو وف ــبطي يي بس

 .ها.31F32الييودية
 .و وهللا أعلم32F33أقرب األقوال الى الصواب؛ لما بيّناو –في نظري  –والقول األخير 

ة كثيراًو خاصة في سياق بيال كفـرهم وقد تكرر بكر الييود في القرآل الكريم والسنة النبوي
وأقواليم الباطلة واظيار خزييم وفضائحيم والتحذير من مكائدهم وشـرورهمو حيـث لـم تـرد هـذو 
التسمية في مقام المدح ليمو وانما وردت في مقام الذم والتقريع ليمو ومن تلـك اآليـات القرآنيـة 
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 . ييود أعم من بني اسرائيلفعلى هذا فإل مصطلح ال -فيما سنبين  ال شاء هللا تعالى  -بني اسرائيل 
إنَّ الَِّذيَن َااَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا {: قول  تعالى 69ونظيرها في سورة المائدةو آية . 62سورة البقرةو آية  26

م َوال َوالنََّصاَرو َوالصَّابِيِيَن َمْن َااَمَن باِل َواليَوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصـالِحاً َفلَُهـم أَْجـُرُهم ِعْنـَد َربِِّهـ
 .}َخْوُف َعلَْيِهم َوال ُهم يَحَزنُون

 .7/55و ومجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 1/275) تفسير آيات أشكلت(كتاب : انظر 27
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 .وغيرو) 111الى معرفت  حاجة اإلنسالو ص



هللا َمْغلُولٌَة ُغلَّْت أْيِديهم َولُِعٌنوا بمـا َقـالُو  َوقالت اليَُهوُد يَدُ {: قول  عز وجل: الدالة على بلك
ابَْل يََداُه َمْبُسوطَتاِن ُيْنِفُق َكيَف يَشآُا َولَيَِزيَدنَّ َكثيراً ِمْنُهم َمآ ُأْنِزَل إِلَْيَك ِمـن َربِّـَك طُْغيانـاً 

ياَمِة ُكلَّمآ أَْوَقـُدوا نَـاراً للَحـْربِ أَْطَفأَهـا َوُكْفراً َوأَْلَقْينا بَْيَنُهُم الَعداَوَة والبَْغضآَا إِلى يَوِم القِ 
 .33F34}هللا َويَْسَعْوَن في األَرض َفساداً وهللا ال يُحبُّ الُمْفِسدينَ 

ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا يُحرُِّفـوَن الَكلِـَم  َعـْن َمواِضـِعِه َويَقولُـوَن َسـِمْعنا {: و قول  تعالى -
يِن َولَو أَنَُّهم َقالُوا َسِمْعنا  َوَعَصْينا َواْسَمْع َغيَر ُمْسَمعٍ  َوراِعنا ليّاً بِأَْلِسَنتِِهم َوطَْعناً في الّدِ

َوأَطَْعنا َواْسَمْع َواْنظُْرنا لََكاَن َخيراً لَُهم َوأَْقَوم َولكِـْن لََعـَنُهم هللا بُِكْفـِرِهم َفـال ُيؤِمُنـوَن إِالَّ 
 .34F35}َقلِيالً 

ِذيَن أْشـَرُكوا  لََتجَِدّنِ أَشدَّ {: و قول  تعـالى - ِذيَن ااَمُنـوا اليَُهـوَد َوالـَّ النَّاسِ َعـَداَوًة للـَّ
يِسـيَن  ا نَصـاَرو َذلِـَك بَـأَنَّ ِمـْنُهم قِّسِ ذيَن َقـالوآ إِنـَّ َولََتجَِدنَّ أَْقَربَُهم َمَودًَّة للَِّذيَن َااَمُنـوا الـَّ

 .35F36}َوُرْهبَاناً َوأَنَُّهم ال يَْسَتْكبرون
َوَقالَِت اليَُهوُد ُعَزْيٌر ابُن هللا َوقالَِت النَّصاَرو الَمِسيُح ابُن هللا َذلِـك {: وقول  تعـالى -

 .36F37}َقْولُهم بأَْفواِههم ُيضاِهُيوَن َقْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْبُل َقاتَلَُهم هللا أَنَّى ُيْؤَفُكونَ 
َعْمُتم أنَُّكـم أْولِيـاُا ل ِمـْن ُدوِن النَّـاسِ ُقْل يَا أيُّها الَِّذيَن َهاُدوا إِْن زَ {: وقول  تعالى -

الِمين  َمْت أَيِديِهم َوهللا َعلِـيٌم بِالظـَّ َفَتَمنَّوا الَموَت إِْن ُكْنُتم َصاِدقين َوال يَتَمنَّْونَُه أبداً بما َقدَّ
ُه ُمالقِـيُكم ثُـمَّ تُـَردُّوَن  ـهاَدِة ُقْل إِنَّ الَمْوَت الَِّذي تَِفرّوَن ِمْنـُه َفإِنـَّ إِلـى َعـالِم الَغْيـِب َوالشَّ

 .37F38}َفُيَنبُّيُكم بما ُكنتم تَْعَملُون
 .وغير بلك من اآليات الكثيرة التي تتحدث عن الييود

 :أسماؤهم األخرى
 :للييود أسماء وأوصاف أخرى نذكر منيا اآلتي

و هـو  ألنيم يؤمنول بالكتـاب المنـزل علـى موسـى عليـ  الصـالة والسـالمو: أهل الكتاب -
 .التوراةو وهذا االسم يشترك في  معيم النصارى

 .إليمانيم بشريعة التوراة وأنيا مؤبدة ال تنسخ: أهل التوراة -
 .لتعظيميم يوم السبت وتحريم العمل في : أهل السبت -
النتسابيم الي  والى شـريعت و واعتقـادهم أنـ  لـيس هنـاك : قوم موسى أو أمة موسى -

 .لي  الصالة والسالمنبي أفضل من موسى ع
ألنيم علموا الحق فلم يعملوا ب  فاستحقوا غضـب هللا علـييم ولعنتـ و : المرضوب علييم -

َغْيــِر  {: أي أل المــراد بقولــ  تعــالى -وال أعلــم بــين المفســرين فــي هــذا : قــال ابــن أبــي حــاتم
 .39F40اديث مروية في بلكاختالفاًو وبكر اإلمام ابن كثير أح –هم الييود  38F39}اْلَمْغُضوبِ َعلَْيهمْ 

1Bالمبحث األول 
2Bموجز تأريخ بني اسرائيل والييود 

لمعرفة حقيقة الييود المعاصرين وفيم ديانتيم المحرفة ونقد كتبيم المقدسة لدييمو فإن  
ينبري دراسة تاريخ بني اسرائيلو ألل الييود جعلـوا تـاريخيم الطويـل جـزءاً مـن ديـنيم المنحـرف 

بروو تراثاً مقدساً يستمدول من  شعائرهم وأخالقيم وشعاراتيم وأفكارهمو وكتابيم المحرّفو واعت
وال نظرًة سريعة الى ما تتضمن  كتبيم المقدسة لدييم تُبَيِّن لنا أل ثالثة أرباع محتوياتيا تشتمل 

 .على سرد تاريخ بني اسرائيل الطويل وما جرى ليم من الحوادث في مختلف األزمنة واألمكنة
وال يخفـى أل معظـم تـاريخ الييـود حتـى خـراب : خ الييودي شـاهين مكـاريوسيقول المؤر

أورشليم مأخوب من التوراةو فيي خزانة تاريخيم وحكاية مـا حـّل بيـم مـن العبوديـة والظلـمو ومـا 
أصابوو من العز والفوز والسؤددو كما أنيا كتـاب وحـييم ومجموعـة معتقـدهم  وشـرائعيم الدينيـة 

 .40F41لناظر في تاريخيم ال بد ل  أل يعتمد التوراة الستخالص أخبارهمواألدبية والمدنيةو فا
ولما كال تاريخيم طويالً يمتد لعشرات القـرولو ومليئـاً باألحـداث والروايـات والقصـصو فإنـ  
يصعب اإلحاطة بتفاصيل  في هذو الدراسة الموجزةو ال سيما وقد كتبـت فـي تـاريخيم المجلـدات 

 :ومنيا والرسائل الجامعية الكثيرةو
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 .لألستاب محمد عزة دروزة -) تاريخ بني اسرائيل من أسفارهم(كتاب  -
التـاريخ (و وكتـاب )التراث اإلسرائيلي في العيد القديم وموقف القرآل الكـريم منـ (وكتاب  -

و وكليا للدكتور صـابر )بنو اسرائيل بين نبأ القرآل الكريم وخبر العيد القديم(و وكتاب )الييودي العام
 .يمةطع

 .و زكي شنودة)الييود نشأتيم وعقيدتيم(وكتاب  -
ــاريخ الحضــارات األولــى(وكتــاب  - و للــدكتور غوســتاف لوبــولو وغيرهــا مــن )الييــود فــي ت

 .المؤلفات العديدة
لذلك سنكتفي في هذو الدراسة بموجز عن تاريخ بني اسرائيل وأبرز األحداث التـي مـرت 

 :اآلتية بيم خالل تاريخيم الطويل في النقاط
 .بدء تاريخيم: المطلب األول

وهو يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم الخليل علييم الصـالة  –ال تاريخيم يبدأ من اسرائيل  -
و وقد ولد ل  اثنـا عشـر ولـداً مـن )أرض فلسطين(الذي نشأ وعاش في أرض الكنعانيين  -والسالم

 :أربع نسوة وهم كاآلتي
 .وأميم ليئة -يّساَكُرو زبلول رأوبينو شمعولو الويو ييوباو  -
 .وأميما راحيل -يوسف علي  الصالة والسالمو بنيامين  -
 .وأميما بْلية جارية راحيل -دالو نْفتالي  -
 .41F42وأميما زلفة جارية ليئة –جادو أشير  -

 .وهؤالء األوالد اإلثنا عشر هم أصل األسباط اإلسرائيليين
الم المشيورة مـع اخوتـ  وأبـييم يعقـوب عليـ  الصـالة ثم قصة يوسف علي  الصالة والس -

وبني  للعيش في أرض مصر معززين مكرّمين في ظـل يوسـف ) يعقوب(والسالمو وانتقال اسرائيل 
 .42F43علي  الصالة والسالم

وبعد وفاة يعقوب ويوسف علييما الصالة والسالم وتوالي السـنول وتعاقـب الملـوكو تريـر  -
ن العزة والكرامة الى المذلة والميانةو ألل فرعول مصر اضطيد بنـي حال بني اسرائيل في مصر م

ْيَناُكْم ِمْن آِل فِْرَعـْوَن يَُسـوُمونَُكْم ُسـوَا اْلَعـَذابِ {:قال تعالى 43F44اسرائيل واستعبدهم َوإِْذ نَجَّ
 .44F45}َعِظيمٌ  ُيَذبُّحوَن أَْبَناَاُكْم َويَْسَتْحُيوَن نَِساَاُكْم َوفِي َذلُِكْم بَالٌا ِمْن َربُّكمْ 

 .قوم موسى: المطلب الثاني
فأرسل هللا تبارك وتعالى موسى وهارول علييما الصالة والسالم ابني ْعمـرام بـن َقَيـات  -

علي  الصالة والسالم الى فرعول وقوم  مؤيّدين بـالمعجزات لـدعوتيم الـى  45F46بن الوي بن يعقوب
ب فرعول وقوم  وعصوا وكفـروا بـال وآياتـ و اإليمال بال وحدو ورفع العذاب عن بني اسرائيلو فكذ

فأمر هللا رسول  موسى أل يخرج ببني اسرائيل من مصرو فـأتبعيم فرعـول بجنـودوو فـأغرقيم هللا 
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و وقد عاش موسـى فـي القـرل الثـاني عشـر قبـل المـيالد 20-6/16سلسلة النسب من سفر التكوين  46

 . تقريباً 



ا موسى وقوم  الى أرض سيناء  .في اليّمو ونَجح
قد  -الذين خرج بيم من مصر  -وكال قوم موسى علي  الصالة والسالم من بني اسرائيل  -
في العبودية والذل والوثنية سنوات مديدةو ففسدت عقائـدهم وخبثـت نفوسـيم وضـعفت عاشوا 

همتيم وظير عنادهم وكسليم وتواكليم وتخابليم وعصـيانيم ألمـر هللا ورسـول و ونريـد أل نقـف 
هنا بعض الوقفات لنبين بعض أخالق سلف الييـود وآبـائيم ممـن كـانوا مـع موسـى عليـ  الصـالة 

 :آلتيةوالسالم في األمور ا
أنيم شكّوا في موت فرعول بعد أل أغرق  هللا في البحرو فأمر هللا تعـالى البحـر أل يلقيـ   -

َفاْليَْوَم نَُنّجِيَك بِبََدنَِك لَِتُكوَن لَِمْن َخْلَفَك آيًَة َوإِنَّ َكثِيـراً { :قال تعالى. 46F47بجسدو سوياً بال روح
 .47F48}ِمَن النَّاس َعْن آيَاتَِنا لََغافِلُونَ 

َوَجاَوْزنَا بِبَنِي إِْسرائيَل اْلبَْحـَر َفـأتَْوا َعلَـى َقـْوٍم {:ولما جاوزوا البحر ونجوا قال تعالى -
يَْعُكُفوَن َعلَى أَْصَناٍم لَُهْم َقالُوا يَا ُموَسى اْجَعْل لََنـا إِلَهـاً َكَمـا لَُهـْم آلَِهـٌة َقـاَل إِنَُّكـْم َقـْوٌم 

 .48F49}ٌر َما ُهْم فِيِه َوبَاِطٌل َما َكانُوا يَْعَملُونَ تَْجَهلُوَن إنَّ َهُؤالِا ُمَتبَّ 
وحينما وصلوا الى صـحراء سـيناء وأحسـوا بـالعطش تـذمروا وشـكوا الـى موسـى عليـ   -

َوإِِذ اْسَتْسَقى ُموَسى لَِقْوِمِه َفُقْلَنا اْضـِرْب بَِعَصـاَك اْلَحَجـَر {: قال تعالى 49F50الصالة والسالم
ِه َفاْنَفَجَرْت ِمْنُه اْثنَ  َتا َعْشَرَة َعْيناً َقْد َعلَِم ُكلُّ ُأنَاسٍ َمْشَربَُهْم ُكلُـوا َواْشـَرُبوا ِمـْن ِرْزقِ اللـَّ

 .50F51}َوال تَْعَثْوا فِي األَْرض ُمْفِسِدينَ 
 51F52وبعد أل شربوا وأطفؤا ظمأهم جأروا بالشكوى الى موسى من الجوع وسـألوا الطعـام -

وِر اْألَْيَمـَن  يَا بَنِي إِْسرائيَل َقدْ {: قال تعالى أَْنَجْيَنـاُكْم ِمـْن َعـُدوُِّكْم َوَواَعـْدنَاُكْم َجانِـَب الطـُّ
ْلَوو  .52F53}َونَزَّْلَنا َعلَْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّ

كال المّن ينزل علييم علـى األشـجارو فيرـدول اليـ  : وعن ابن عباس رضي هللا عنيما قال
 .53F54كانوا يأكلول من  فيأكلول من  ما شاؤاو والسلوى طائر يشب  بالسماني

ثم طلبوا بعد بلك المكال الظليل الذي يقييم من حر الصحراء فسأل موسى علي  الصالة  -
ـْلَوو ُكلُـوا {: والسالم رب  بلكو قال تعالى َوظَلَّْلَنا َعلَْيُكُم اْلَغَماَم َوأَْنَزْلَنـا َعلَـْيُكُم اْلَمـنَّ َوالسَّ
 .54F55}ا ظَلَُمونَا َولَكِْن َكانُوا أَْنُفَسُهْم يَْظلُِمونَ ِمْن طَيّبَاتِ َما َرَزْقَناُكْم َومَ 

وعلى الرغم من كثرة اآليات والمعجزات من هللا عز وجل لقوم موسىو فقـد أظيـروا العنـاد 
َوإِْذ ُقْلُتْم يَـا ُموَسـى لَـْن نُـْؤِمَن لَـَك {: والمكابرة وعدم اإليمال حتى يروا هللا جيرةو قال تعالى

لََّه َجْهَرًة َفأََخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة َوأَْنُتْم تَْنظُُروَن ثُمَّ بََعْثَناُكْم ِمْن بَْعِد َمْوتُِكْم لََعلَُّكْم َحتَّى نََرو ال
ـَماِا َفَقـْد {: وقال تعالى. 55F56}تَْشُكُرونَ  يَْسأَلَُك أَْهُل اْلكَِتابِ أَْن تَُنـزَِّل َعلَـْيِهْم كَِتابـاً ِمـَن السَّ

بََر ِمْن َذلَِك َفَقالُوا أَِرنَا اللََّه َجْهَرًة َفأََخَذْتُهُم الصَّاِعَقُة بِظُْلِمِهْم ثُمَّ اتََّخـُذوا َسأَلُوا ُموَسى أَكْ 
 .56F57}اْلِعْجَل ِمْن بَْعِد َما َجاَاْتُهُم اْلبَيَّناُت َفَعَفْونَا َعْن َذلَِك َوآتَْيَنا ُموَسى ُسْلطَاناً ُمبيناً 

حينمـا  –بينات التي امتن هللا بيا على بني اسـرائيل فـإنيم وبعد هذو المعجزات واآليات ال
بهب موسى علي  الصالة والسالم لميقات رب  ألخـذ التـوراة علـى جبـل طـور سـيناء واسـتبطأوا 

َواتََّخـَذ َقـْوُم {: و قـال تعـالى57F58رجعـوا الـى مـا ألفـوو مـن الوثنيـة بمصـر فعبـدوا العجـل -رجوع  
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و وتـتيم تـوراة الييـود هـارول عليـ  الصـالة والسـالم بأنـ  صـنع العجـل لبنـي 32سفر الخروج صح : انظر 58

اسرائيل وأمرهم بعبادت و وقد برّأ هللا عز وجل في القرآل الكريم هارول علي  الصالة والسالم مـن هـذو 

َقـالُوا َمـا أَْخلَْفَنـا َمْوِعـَدَك {: قال تعالى. المجرم الحقيقي وهو السامري التيمة الباطلة وكشف عن
 



 

ُه ال ُيَكلُِّمُهـْم َوال يَْهـِديِهْم ُموَسى ِمْن بَْعِدِه ِمْن ُحلِيِّ  ِهْم ِعْجالً َجَسداً لَـُه ُخـَواٌر ألَـْم يَـَرْوا أنـَّ
 َسبِيالً اتََّخُذوُه َوَكانُوا ظَالِِميَن َولَمَّا ُسِقطَ فِي أَْيِديِهْم َوَرأَْوا أَنَُّهْم َقـْد َضـلُّوا َقـالُوا لَـيِْن لَـمْ 

و ومـع فداحـة الـذنب وعظـم الخطيئـة فـإل 58F59}لََنُكـونَنَّ ِمـَن اْلَخاِسـِرينَ  يَْرَحْمَنا َربَُّنا َويَْغِفْر لََنا
َوإِْذ َواَعـْدنَا ُموَسـى {: رحمة هللا عز وجل أكبرو وعفوو تبارك وتعـالى أوسـع وأعظـم قـال تعـالى
نَـا َعـْنُكْم ِمـْن بَْعـِد َذلِـَك أَْربَِعيَن لَْيلًَة ثُمَّ اتََّخْذتُُم اْلِعْجَل ِمْن بَْعـِدِه َوأَْنـُتْم ظَـالُِموَن ثُـمَّ َعَفوْ 

 .59F60}لََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ 
َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه يَا َقـْوِم {: قال تعـالى 60F61ولكن بلك العفو كال البد ل  من الكفارة

ْنُفَسُكْم َذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم إِنَُّكْم ظَلَْمُتْم أَْنُفَسُكْم بِاتَِّخاِذُكُم اْلِعْجَل َفُتوُبوا إِلَى بَاِرئُِكْم َفاْقُتلُوا أَ 
 .61F62}ِعْنَد بَارئُِكْم َفَتاَب َعلَْيُكْم إنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيمُ 

ـ ولما جاءهم موسى علي  الصالة والسالم  بما شرع ليم فـي التـوراة فـإنيم لـم يقبلوهـا 
ُه َوإِْذ نََتْقَنا اْلجَ {: حتى ُرفع الجبل فوقيم كأن  ظلةو قال تعالى ٌة َوظَنُّـوا أَنـَّ بََل َفْوَقُهْم َكأَنَُّه ظُلـَّ

 .62F63}َواقٌِع بهْم ُخُذوا َما آتَْيَناُكْم بُقوٍَّة َواْذُكُروا َما فِيِه لََعلَُّكْم تَتَُّقونَ 
ومع هذا كل  لم يحمد بنو اسرائيل ما هم في  من النعـيم رب غفـور وشـراب طيـور وطعـام 

ممــدود بــل ظلــوا يضــجرول ويتكاســلول ويطلبــول ويعانــدول  ســائغ ال يكلفيــم أدنــى مجيــود وظــل
َوإِْذ ُقْلـُتْم {: ما أخبر هللا عز وجل ب  عنيم في القرآل الكريم بقول  تعـالى 63F64ويتمادول حتى قالوا

ا تُْنبِـُت اْألَْرُض ِمـ ْن بَْقلَِهـا يَا ُموَسى لَْن نَْصبَِر َعلَى طََعاٍم َواِحٍد َفاْدُع لََنا َربََّك ُيْخِرْج لََنا ِممَّ
 َوقِثَّائَِها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوبََصلَِها َقاَل أَتَْسَتْبِدلُوَن الَِّذي ُهَو أَْدنَى بِالَِّذي ُهَو َخْيـٌر اْهبِطُـوا

هِ  لَُّة َواْلَمْسـَكَنُة َوبَـاُاوا بَِغَضـٍب ِمـَن اللـَّ َذلِـَك  ِمْصراً َفإِنَّ لَُكْم َما َسأَْلُتْم َوُضِربَْت َعلَْيِهُم الّذِ
بِــأَنَُّهْم َكــانُوا يَْكُفــُروَن بآيَــاتِ اللَّــِه َويَْقُتلُــوَن النَّبِيِّــيَن بَِغْيــِر اْلَحــّقِ َذلِــَك بَِمــا َعَصــْوا َوَكــانُوا 

 .64F65}يَْعَتُدونَ 
ووعـدهم ) بيـت المقـدس وأرض الخيـرات(فأمرهم هللا عز وجل أل يدخلوا األرض المقدسة 

َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه يَا َقـْوِم اْذُكـُروا {: فقال عز وجل بالنصرو وطلب موسى بلك من قوم و
َعالَِميَن نِْعَمَة اللَِّه َعلَْيُكْم إِْذ َجَعَل فِيُكْم أَْنبِيَاَا َوَجَعلَُكْم ُملُوكاً َوآتَاُكْم َما لَْم ُيْؤتِ أََحداً ِمَن الْ 

َسَة الَّتِي  وا َعلَـى أَْدبَـاِرُكْم َفَتْنَقلُِبـوا يَا َقْوِم اْدُخلُوا األَْرَض اْلُمَقدَّ ُه لَُكـْم َوال تَْرتَـدُّ َكَتَب اللـَّ
َخاِسِريَن َقالُوا يَا ُموَسى إِنَّ فِيَها َقْوماً َجبَّاِريَن َوإِنَّا لَْن نَـْدُخلََها َحتَّـى يَْخُرُجـوا ِمْنَهـا َفـإِْن 

لَِّذيَن يََخاُفوَن أَْنَعَم اللَُّه َعلَيِهَما اْدُخلُـوا َعلَـْيِهُم يَْخُرُجوا ِمْنَها َفإِنَّا َداِخلُوَن َقاَل َرُجالِن ِمَن ا
َسـى اْلبَاَب َفإَِذا َدَخْلُتُموُه َفإِنَُّكْم َغالُِبوَن َوَعلَى اللَِّه َفَتَوكَّلُوا إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنِيَن َقالُوا يَـا ُمو

ْب أَْنَت َوَربَُّك َفَقاتِال إِنَّا َهاُهَنا َقاِعُدوَن َقاَل َرّبِ إِنِّـي إِنَّا لَْن نَْدُخلََها أَبَداً َما َداُموا فِيَها َفاْذهَ 
ْم ال أَْملُِك إِالَّ نَْفِسي َوأَِخي َفاْفُرْق بَْيَنَنا َوبَْيَن اْلَقْوِم اْلَفاِسـِقيَن َقـاَل َفإِنََّهـا ُمَحرََّمـٌة َعلَـْيهِ 

 .65F66}َس َعلَى اْلَقْوِم اْلَفاِسِقينَ أَْربَِعيَن َسَنًة يَتِيُهوَن فِي األَْرض َفال تَأْ 
فحكم هللا علييم بالتي  في صحراء سيناء أربعـين سـنة يسـيرول دائمـاً ال ييتـدول للخـروج 

مات بلك الجيل المتخابل العاصي الذي خرج ب  موسى من مصـر ولقـي مـن أباهـم  66F67من  حتى
ْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه يَا َقْوِم َوإ {: وعصيانيم ما ال يوصفو قال هللا عز وجل مبيناً أباهم لموسى
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هُ  ُه ُقلُـوبَُهْم َواللـَّ ـا َزاُغـوا أَزاَغ اللـَّ ال  لَِم تُْؤُذونَنِي َوَقْد تَْعلَُموَن أنِّي َرُسوُل اللَِّه إِلَـْيُكْم َفلَمَّ
 .67F68}يَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقينَ 

بلـك التيـ و وأقـام هللا فـي وتوفي هارول ومن بعدو موسى علييما الصالة والسالم فـي  -
علييمـا الصـالة والسـالم نبيـاً ليـم خليفـة عـن ) فتـى موسـى( 68F69بني اسرائيل يوشـع بـن نـول

موسى علي  الصالة والسالمو ولما  انقضت مدة التيـ  خـرج يوشـع عليـ  الصـالة والسـالم ببنـي 
دخـوليم  اسرائيل الى بيـت المقـدس فحاصـرها وفتحيـا هللا علـييمو وأمـرهم هللا عـز وجـل حـين

َوإِْذ ُقْلَنا اْدُخلُوا َهِذِه اْلَقْريََة َفُكلُوا ِمْنَها َحْيُث ِشْيُتْم َرَغداً َواْدُخلُـوا اْلبَـاَب {األرض المقدسة 
َل الَِّذيَن ظَلَُموا َقْوالً َغْيـرَ  داً َوُقولُوا ِحطٌَّة نَْغِفْر لَُكْم َخطَايَاُكْم َوَسَنِزيُد اْلُمْحِسنِيَن َفبَدَّ  ُسجَّ

َماِا بَما َكانُوا يَْفُسُقونَ   .69F70}الَِّذي قِيَل لَُهْم َفأَْنَزْلَنا َعلَى الَِّذيَن ظَلَُموا رْجزاً ِمَن السَّ
: قيل لبني اسرائيل": فعن أبي هريرة رضي هللا عن  عن النبي صلى هللا علي  وسلم  قال

داً َوُقولُوا ِحطَّةٌ {َ ِحطـة حبـة : علـى أسـتاهم فبـّدلوا وقـالوا فدخلوا يزحفول }اْدُخلُوا اْلبَاَب ُسجَّ
 .70F71"في شعرة

فتعساً ليؤالء القوم الذين يقابلول اإلحسال باإلساءةو والمعروف بالمنكرو والنعمة بالجحودو 
 .فاستحقوا بذلك غضب هللا عز وجل علييم

وبعد دخوليم األرض المقدسة بدأ يوشع عليـ  الصـالة والسـالم يكمـل فتوحاتـ  ويقسـم  -
ي التي غنميا على أسـباط بنـي اسـرائيل اإلثنـي عشـرو وبعـد وفـاة يوشـع عليـ  الصـالة األراض

ـم المؤرخـول المراحـل التاريخيـة التـي . والسالم تولى قيادة بني اسرائيل قضاتيم ومن هنـا ُيَقّسِ
 :الى العصور اآلتية) فلسطين(مرت على بني اسرائيل منذ دخوليم األرض المقدسة 

 . لقضاةعصر ا: المطلب الثالث
نسبة الى القضاة الذين تولوا الحكم في أسباط بني اسرائيل اإلثني عشر بعد وفاة يوشع 
بن نول علي  الصالة والسالمو وينتيي هذا العصر بآخر قاض لبنـي اسـرائيل وهـو صـموئيلو ومـدة 

سنة على حساب سفر القضاةو والتحقيـق العلمـي يثبـت أل هـذا العصـر ال تزيـد  350هذا العصر 
 .71F72عام100ت  عن مد

ومن سمات هذا العصر كثرة النزاعـات والحـروب الداخليـة والخارجيـة بـين األسـباط اإلثنـي 
عشر وغيرهمو وتكرر حوادث االرتداد والكفر منيمو وانتشار الزنا بينيم ومن بلك ما ورد فـي سـفر 

وتركوا الـ  آبـائيم وفعل بنو اسرائيل الشر في عيني الرب وعبدوا البعليمو ): "12(القضاة اإلصحاح 
وتكرر بلك الكفـر ..." الذين أخرجيم من مصرو وساروا وراء آلية الشعوب الذين حوليم وسجدوا ليا

و وحينما فسد القضـاة وأخـذوا 72F73والشرك منيم مرات عديدة في فترات مختلفة بنص سفر القضاة
وهـو ) صـموئيل( الرشوة وحكموا بين الناس بالظلم واليوى طلب بنو اسرائيل من نبي ليم يدعى

                                                 
 .5سورة الصفو آية  68

يوشع بن نول علي  الصالة والسالم نبي من أنبياء بني اسرائيل ثبتت نبوت  عند المسلمين في السـنة  69

غـزا نبـي مـن ": قال رسول هللا  صلى هللا علي  وسـلم: الصحيحة بما رواو أبو هريرة رضي هللا عن  قال

ال يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أل يبني بيا ولمـّا يبنو وال آخر قد بنـى : ياء فقال لقوم األنب

فرـزا فـدنا مـن : بنياناً ولمـّا يرفع سقفياو وال آخر قد اشترى غنماً أو خلفـات وهـو منتظـر أوالدهـاو قـال

مـأمور الليـم احبسـيا علـي  أنت مأمورة وأنـا: القرية حين صلى العصر أو قريباً من بلك فقال للشمس

فـتح البـاري : انظـر. (أخرجـ  البخـاري مختصـراً  -الحـديث"…شيئاًو فحبست علي  حتـى فـتح هللا عليـ 

و ويبين لنـا حـديث أبـي هريـرة اآلتـي اسـم 3/318واللفظ ل و واإلمام أحمد  3/1366و ومسلم  )9/223

ال ": هللا  صـلى هللا عليـ  وسـلم قـال رسـول: هذا النبي الكريمو فعن أبي هريرة رضـي هللا عنـ  قـال

 ."الشمس لم تحبس على بشر اال ليوشع ليالي سار الى بيت المقدس

سلسـلة : انظـر(واأللبـاني ) 377قصـص  األنبيـاء ص: انظـر(وصـحح  ابـن كثيـر  2/325أخرج  اإلمـام أحمـد 

 ).10(و وراجع سفر يشوع صح)202األحاديث الصحيحة ح

 .59و58سورة البقرةو آية  70

و وراجـع تفسـير 2/118و وأحمـد 4/2312و ومسـلم )308و8/164فتح الباري : انظر(رج  اإلمام البخاري أخ 71

 .1/103ابن كثير 

و الييوديـة والمسـيحية 9و2/8محمـد دروزةو دائـرة المعـارف البريطانيـة  122تاريخ بني اسرائيل ص: انظر 72

 .محمد األعظمي. د 83ص

 .17و13و10و6و4و3راجع اإلصحاحات  73



 

و وبـذلك يبـدأ 73F74آخر قضاتيم أل يختار ليم ملكاً يوحد صفوفيم ويقيم النظام بينيم ويقاتل أمـاميم
 .العصر الثاني وهو عصر الملوك

وقد بين هللا عز وجل السـبب الـذي ألجلـ  طلـب بنـو اسـرائيل تعيـين ملـك علـييمو فقـال 
رائيَل ِمْن بَْعِد ُموَسى إِْذ َقالُوا لَِنبِـّيٍ لَُهـُم اْبَعـْث لََنـا أَلَْم تََر إِلَى اْلَمِأل ِمْن بَنِي إِسْ {:تعالى

ا َملِكاً نَُقاتِْل فِي َسبِيِل اللَِّه َقاَل َهْل َعَسْيُتْم إِْن ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلِقَتاُل أَالَّ تَُقـاتِلُوا َقـالُوا َوَمـ
ْوا لََنا أَالَّ نَُقاتَِل فِي َسبِيِل اللَِّه َوَقْد ُأْخِرْجنَ  ا ُكتَِب َعلَْيِهُم اْلِقَتـاُل تََولـَّ ا ِمْن ِديَاِرنَا َوأَْبَنائَِنا َفلَمَّ

َت َملِكـاً إِالَّ َقلِيالً ِمْنُهْم َواللَُّه َعلِيٌم بِالظَّالِِميَن َوَقاَل لَُهْم نَبِيُُّهْم إِنَّ اللََّه َقْد بََعـَث لَُكـْم طَـالُو
َعلَْيَنا َونَْحُن أََحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنُه َولَْم ُيْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل َقـاَل إِنَّ  َقالُوا أَنَّى يَُكوُن لَُه اْلُمْلكُ 

ُه  اللََّه اْصطََفاُه َعلَْيُكْم َوَزاَدُه بَْسطًَة فِي اْلِعْلِم َواْلجِْسِم َواللَُّه ُيْؤتِي ُمْلَكُه َمْن يََشـاُا َواللـَّ
 .74F75}َواِسٌع َعلِيمٌ 

 .ر الملوكعص: المطلب الرابع
ملكـاً علـى بنـي اسـرائيلو ثـم داودو ثـم سـليمال علييمـا الصـالة  75F76ويبدأ باختيار شـاؤل

 .والسالم
بناء داود علي  الصالة والسالم للييكلو واتمام بنائ  فـي عيـد : ومن أبرز حوادث هذا العصر

لكفـر فـي و وتكـرر حـوادث االنحـراف وا)هيكل سـليمال(سليمال علي  الصالة والسالم وتسميت  بـ
 ).11(بني اسرائيل بنص سفر الملوك األول في اإلصحاح 

وقد بلغ الكفر والفجور عند الييود الى حد وصـف النبيـين الكـريمين داود وسـليمال علييمـا 
الصالة والسالم بارتكاب الكبائر حتى الشرك بالو وهـذا مـن الكـذب والبيتـال والتحريـف الموجـود 

و وبعد وفاة سليمال علي  الصـالة والسـالم انقسـمت مملكـة 76F77في كتب الييود المقدسة لدييم
 .بني اسرائيلو وكال بلك بداية العصر الثالث

 .عصر انقسام مملكة بني اسرائيل: المطلب الخامس
بعد وفاة سليمال علي  الصالة والسالم اجتمع بنو اسرائيل في أورشـليم لتنصـيب رحبعـام 

علي  تخفيف األحكام التي فرضيا علييم سليمالو لكنـ  بن سليمال مكال أبي و ولكنيم اشترطوا 
وكـال أحـد قـادة جيـوش (الى مبايعة يربعام بن نباط ) أسباط 10(رفض بلك فانحاز معظم الشعب 

وبـايع سـبطا ييـوبا ) سليمال فانشق عن  وهرب الى مصر وعاد الى فلسطين بعد وفـاة سـليمال
 :ئيل الى دولتين متنازعتينوبنيامين رحبعامو وبيذا انقسمت مملكة بني اسرا

المملكــة (أو ) مملكــة اســرائيل أو مملكــة الســامرة(احــداهما فــي الشــمال وتســمى  -1
 .التي بناها يربعام) شكيم(وعاصمتيا ) الشمالية
ــوب وتســمى  -2 ــي الجن ــرى ف ــوبا(واألخ ــة يي ــة(أو ) مملك ــة الجنوبي ــمتيا ) المملك وعاص

 ).أورشليم(
 :تيوأبرز حوادث هذا العصر ما يأ

وقوع بني اسرائيل في الردة والكفر والفجور منذ بداية عصر االنقسام وتكرر بلـك مـنيم  -أ 
 .77F78مرات عديدة في أزمنة مختلفة

 .سلسلة الحروب والنكبات المستمرة بين المملكتين ومع البالد المجاورة ليا –ب 
مملكـة اسـرائيل علـى ) تْرلـث فالسـر(الرـزو اآلشـوري بقيـادة اإلمبراطـور اآلشـوري  –جـ 

الشماليةو والقضاء علييـا وتـدميرها تـدميراً نيائيـاً ونقـل مـن بقـي مـن أهليـا أسـرى الـى آشـور 
مو وبذلك كانـت نيايـة مملكـة 722على يد  اإلمبراطور اآلشوري سرجول الثاني في عام ) العراق(

 .78F79اسرائيل الشمالية
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ضياع التوراة واهماليا سنوات مديدة ثم ادعاء العثور علييا من غير قصد في عيد الملـك  -د
 .79F80يوشيا من ملوك مملكة ييوبا بعد تدمير مملكة اسرائيل

 .عصر السبي البابلي: المطلب السادس
بقيت مملكة ييوبا الجنوبية تكافح وتناضل الطامعين فييا من أجل البقاء الى أل جاء فرعول 

م فاحتلياو واستمر في زحف  فاحتل مملكة اسرائيل .ق 608صر فزحف على مملكة ييوبا سنة م
الـذين خلفـوا اآلشـوريين -التي كانت قد سقطت تحت سلطة اآلشوريينو وقد ثار لـذلك البـابليول 

الذي احتـل أورشـليم وأحـرق هيكـل ) نبوخذ نصر(وجاءوا بقيادة ملكيم بختنصر  -وورثوا ممتلكاتيم
وهدم و ودّمر أسوار ومنازل أورشليمو وأخذ من بقي من بني اسـرائيل عبيـداً الـى بابـل  سليمال

تقريبـاًو وفيـ  وقـع . م.ق 586سـنة ) األسـر أو السـبي البـابلي(وهذا ما يعرف في تاريخ الييود بــ
لييكل سليمالو وكال بلك القضاء المبرم على مملكة ييوبا أو ما تبقى من مملكة ) التدمير األول(
 .80F81ني اسرائيلب

وقد عاش بنو اسرائيل في المنفـى أو السـبي البـابلي مـدة طويلـةو انحرفـوا خالليـا عـن 
 .81F82الدين الحق وتأثروا بوثنية أسيادهم البابليين ومن جاء بعدهم

 .عصر العودة من السبي الى أورشليم: المطلب السابع
) كـورش(ظير ملك الفـرس م احتل الفرس بالد بابل وورثوا ممتلكاتيمو وأ.ق 539في سنة 

مو ولكـن الكثيـرين .ق 536تعاطفا نحو بني اسرائيل حيث سمح ليم بالعودة الى فلسطين سـنة 
منيم فضلوا البقاء في بابـلو وعـاد بعضـيم علـى صـورة جماعـات كـال أوليـا بقيـادة َزرحبَابَـل وكـال 

 .82F83عددهم خمسين ألف ييودي ثم تحت قيادة عزرا ثم نحميا
 :ا العصر ما يأتيوأبرز حوادث هذ

 .83F84اعادة بناء مدينة أورشليم وهيكل سليمال -1
مـن حفظـ و وأنـ   -في السبي البـابلي  -أعاد التوراة المفقودة ) عزرا(يزعم الييود بأل  -2

فــي القــرل (الــذي جمــع أســفار الكتــاب المقــدس ونظميــاو وأنــ  مؤســس نظــم الييــود المتــأخرة 
 .84F85)لكاتب أو الوراقالكاهن ا(ولذلك يلقب بـ) م.الخامس ق

ومـن بلـك :"85F86)تـاريخ اإلسـرائيليين(يقول المؤرخ الييودي شاهين مكاريوس في كتاب   -2
الزمال يختفي بكر األسباط العشرة األخرىو فمن عاد منيم الى فلسطين اختلط بسـبطي ييـوبا 

 .ها."ل ييوداً وُدعيت بالدهم الييوديةوبنيامينو وفي بلك الحين ُسمحي اإلسرائيليو
ومن الجدير بالذكر أل الجماعات الييودية العائدة الى فلسـطين عاشـت تحـت ظـل الحكـم 

ومـن بعـدو حكـم  86F87)اليوناني(الفارسي لتلك البالدو ومن بعدو في ظل حكم اإلسكندر المكدوني 
و ثـم جـاء الحكـم )أحد قادة اإلسكندر الذين اقتسموا مملكتـ  بعـد و فاتـ (المصريين  87F88البطالسة
مو وفـي فتـرة الحكـم الرومـاني ولـد وعـاش النبـي الكـريم .ق 63على فلسطين سـنة الروماني 

وقد حاول الييود مراراً وتكراراً في ظل الحكومات المتعاقبـة .عيسى بن مريم علي  الصالة والسالم
السابقة اعادة مجدهم السابق في فلسطين وعـزهم الزائـل وحلميـم الكبيـر فـي اقامـة مملكـة 

ن كانت محاوالتيم الكثيرة تبوء بالفشل والنـدم والـدم حيـث تنتيـي ثـوراتيم مستقلة للييودو ولك
و عقاباً ليـم مـن هللا وغضـباً علـييم 88F89باضطيادهم وتدميرهم وقتليم وتشريدهم وبليم وهوانيم
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 .لكفرهم وفجورهم وقتليم األنبياء والصالحين وافسادهم في األرض
 .89F90)الدياسبورا(عصر الشتات : المطلب الثامن

م دّمـر اإلمبراطـور 70ى أثر ثورة من الثورات المتكررة التـي كـال يقـوم بيـا الييـود سـنة عل
 .90F91مرة ثانية وقتل وسبى عدداً كبيراً من الييود) هيكل سليمال(الروماني تيطس 
م قام الييـود بثـورة أخـرى زمـن اإلمبراطـور الرومـاني أدريـانوس الـذي دّمـر 135وفي سنة 

كبير آلية الرومال وغيّـر اسـم المدينـة الـى ) جوبيتير(الييكل معبداً لـ مدينة أورشليمو وبنى مكال
ــا( ــا كابيتولين و وتخلــص مــن الييــود فييــا بالقتــل والتعــذيب والتشــريد والنفــي ومــنعيم مــن )ايلي

عما كانوا عليـ  مـن قبـل منـذ التـدمير  -فازداد تشتت الييود وتفرقيم في أنحاء العالم . 91F92دخوليا
 .دول آسيا وأوروبا واقريقيا في -الثاني للييكل 

الى هنا ينتيي تاريخ اإلسرائيليين كأمـةو فـإنيم : "يقول المؤرخ الييودي شاهين مكاريوس
بعد خراب أورشليم تفرقـوا فـي جميـع بـالد هللاو وتـاريخيم فيمـا بقـي مـن العصـور ملحـق بتـاريخ 

ف العـذاب والـبالءو فـإل الممالك التي توطنوها أو نزلـوا فييـاو وقـد قاسـوا فـي غـربتيم هـذو صـنو
 .ها 92F93"مانيين حظروا علييم دخول أورشليمالرو

ومع تشـتتيم فـإل العـذاب كـال يحـل بيـم أينمـا حلـواو وتعرضـوا لنقمـة أهـل الـبالد التـي 
يســكنول فييــا بســبب كفــرهم وفســقيم وفســادهم وافســادهم فــي  األرض واشــاعتيم للفــتن 

ْت {: تعالى عـنيموالربائل وأكل أموال الناس بالباطل قال هللا  َوَقالَِت اْليَُهوُد يَُد اللَِّه َمْغلُولٌَة ُغلـَّ
ُأْنِزَل  أَْيِديِهْم َولُِعُنوا بَِما َقالُوا بَْل يََداُه َمْبُسوطََتاِن ُيْنِفُق َكْيَف يََشاُا َولَيَِزيَدنَّ َكثِيراً ِمْنُهْم َما

ا بَْيَنُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَْغَضاَا إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة ُكلََّمـا أَْوَقـُدوا إِلَْيَك ِمْن َربَِّك طُْغيَاناً َوُكْفراً َوأَْلَقْينَ 
 .93F94}نَاراً لِْلَحْربِ أَْطَفأََها اللَُّه َويَْسَعْوَن فِي األَْرض َفَساداً َواللَُّه ال ُيِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ 

ء العـذاب الـى يـوم فكال عقاب هللا عز وجـل علـييم بـأل سـلّط علـييم مـن يسـوميم سـو
َك لَيَْبَعـَثنَّ َعلَـْيِهْم إِلَـى يَـْوِم اْلِقيَاَمـِة َمـْن يَُسـوُمُهْم ُسـوَا {:القيامة قال تعالى َوإِْذ تَأَذََّن َربـُّ

 .94F95}اْلَعَذابِ إنَّ َربََّك لََسريُع اْلِعَقابِ َوإنَُّه لََغُفوٌر َرِحيمٌ 
إِْسـرائيَل فِـي اْلكَِتـابِ لَُتْفِسـُدنَّ فِـي األَْرضِ َوَقَضْيَنا إِلَى بَنِـي {: وقال هللا عز وجل

َشـِديٍد  َمرَّتَْيِن َولََتْعلُنَّ ُعلُوّاً َكبِيراً َفإَِذا َجاَا َوْعُد ُأوالُهَما بََعْثَنا َعلَْيُكْم ِعبَاداً لََنا ُأولِـي بَـْأسٍ 
يَاِر َوَكاَن َوْعداً َمْفُعوالً ثُمَّ َرَدْدنَـ ا لَُكـُم اْلَكـرََّة َعلَـْيِهْم َوأَْمـَدْدنَاُكْم بِـأَْمَواٍل َفَجاُسوا ِخالَل الّدِ

اَا َوْعُد َوبَنِيَن َوَجَعْلَناُكْم أَْكَثَر نَِفيراً إِْن أَْحَسْنُتْم أَْحَسْنُتْم ألَْنُفِسُكْم َوإِْن أََسْأتُْم َفلََها َفإَِذا جَ 
َكَما َدَخلُوُه أَوََّل َمرٍَّة َولُِيَتبُِّروا َما َعلَـْوا تَْتبِيـراً  اآلِخَرِة لِيَُسوُاوا ُوُجوَهُكْم َولِيَْدُخلُوا اْلَمْسجِدَ 

 .95F96}َعَسى َربُُّكْم أَْن يَْرَحَمُكْم َوإْن ُعْدتُْم ُعْدنَا َوَجَعْلَنا َجَهنََّم لِْلَكافِريَن َحِصيراً 
ــانيين والبطال ــابليين واليون ــريين والب ــة المص ــوريين والفراعن ــييم اآلش ســة فســلط هللا عل

المصريين الوثنيين ثم الرومال الوثنيين والنصرانيين قديماً وحديثاً لقرول عديدةو ثم بعد بعثة النبـي 
صلى هللا علي  وسلم سلط  هللا عز وجل علييم فأجلى بني قينقـاع وبنـي النضـير عـن المدينـة 

راجيم مـن النبوية وقتل بني قريظة وحارب ييود خيبر حتى استسلموا ل  وصالحووو ثم أوصى بإخ
ألخرجن الييود والنصارى من جزيـرة العـرب ": جزيرة العرب فقال رسول هللا  صلى هللا علي  وسلم
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 .96F97"حتى ال أدع اال مسلماً 
وفي العصر الحديث كال الييود يسامول سوء العذاب في الدول األوروبية النصرانية وغيرهـا 

ادوارد األول بطـرد الييـود مـن جميـع  م حينمـا أمـر الملـك1298فمثالً اضطيدوا في بريطانيا سـنة 
 .البالد البريطانيةو وفتك البريطانيول بالييود فتكاً بريعاً 

وفــي فرنســا اضــطيدهم الملــك لــويس التاســعو وفــي عيــد الملــك فيليــب الجميــل ســنة 
م طـردوا مـرة 1582م نكل بيم الفرنسيول وطـردوهمو وأيضـاً فـي سـنة 1321مو وفي سنة 1306
 .أخرى

م ثار علـييم 1540ا حاربيم بابوات الكنيسة الكاثوليكية حرباً شعواءو وفي سنة وفي ايطالي
 .اإليطاليول فقتلوهم وطردوهم

وفي روسيا حدثت مذابح فظيعـة فـي عيـد الحكـم القيصـري النصـراني خاصـة فـي سـنة 
 .م حيث قتل الييود باآلالف1902مو وسنة 1882مو وسنة 1881

لييود قائمــاً فــي القــرنين الثــاني عشــر والرابــع عشــر وفــي ألمانيــا ظــل القتــل والطــرد بــا
الميالديينو وكال آخر ما القوو من عذاب وتقتيل وتشـريد علـى يـد هتلـر النـازي ابتـداء مـن توليـ  

 .97F98م1945م الى 1933الحكم في ألمانيا 
يتبين لنا من هذو األمثلة والنمابج الضطيادات الييود في كـل الـبالد التـي نزلـوا بيـا أنيـم 

رضوا لنقمة أهل البالد التـي سـكنوها وغضـبيم يسـتوي فـي بلـك تـاريخيم القـديم والوسـيط تع
والحديث والمستقبل أيضاً حسب الوعيد اإلليي في اآلية الكريمة بأنيم يسامول العذاب الى يـوم 
القيامة ويكول بلك على يد المسلمين ال شـاء هللا كمـا وردت بـذلك األحاديـث الصـحيحة فـي أل 

تعـال يـا مسـلم فـإل ورائـي : سيقاتلول الييود فيقتلونيم حتى يقـول الشـجر والحجـرالمسلمين 
 .98F99ييودي فاقتل 

 .تجمعيم في فلسطين في العصر الحديث: المطلب التاسع
مما سبق نجد أل الييود لم تقم ليم قائمة وال دولة وال كيال في فلسطين اال فـي عصـرنا 

التــي احتلــت بــالد المســلمين  -ع الصــليبية الحاقــدة المــؤلم حينمــا تحالفــت الييوديــة المــاكرة مــ
في تشريد المسلمين وسلب أراضييم في فلسطين وخاصة بيـت المقـدس  -بجيوشيا الصليبية 

ومنحيا أو بيعيا للييود وتشجيع هجرتيم الييا من شتى بقاع األرض إلقامة دولة غاصبة ليم فـي 
 :حل اآلتيةفلسطين وقد مرّت اقامة تلك الدولة المشؤمة بالمرا

الذي أصدرو ) نداء الييود(لعل أول دعوة علنية إلنشاء وطن قومي للييود كانت في كتاب  -
 .99F100م1616السير هنري فنش بإنجلترا عام 

ثم جاء الجنرال نابليول بونـابرت الفرنسـي الـذي دعـا الييـود الـى اقامـة وطـن ليـم فـي  -
م ووجـ  الـى الييـود بيانـاً 1798في عام فلسطين خالل الحملة التي قام بيا على مصر والشرق 

 .100F101و ولكن هزيمة نابليول حالت دول اكمال المؤامرة)ورثة فلسطين الشرعيين(سماهم في  
ثم توالت نداءات وكتابات زعماء ومفكري الييود الـى اتخـاب فلسـطين وطنـاً قوميـاً للييـود  -

 :واقامة دولة ليم فييا بشتى الوسائل ومن أبرز هؤالء
 ). البحث عن صييول(في كتاب  ) م1874-1795زفى هيرش كاليشر (م الحاخا

 ). من روما الى القدس(في كتاب  ) م1875-1821موسى هيس (والحاخام 
) فلنبحـث عـن الطريـق(فـي كتابـ  ) م1885-1842بيريتـز سمولنسـكن (والمفكر الييـودي 

 .101F102وغيرهم
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 .زعروت



 

يـات والمنظمـات الييوديـة التـي تكونت في أوروبا وأمريكا وآسـيا وغيرهـا عشـرات الجمع -
م طلبـاً 1882التي قدمت عام ) جمعية أحباء صييول(ترعى شؤول الييود ومصالحيمو ومن أبرزها 

للقنصل العثماني في روسيا يطلبول اإلقامة في فلسطين فكال الرد بالرفض القاطع من السلطال 
 .102F103103F104عبد الحميد العثماني

ــي  األ - ــوا ف ــود أل يترلرل ــة اســتطاع اليي ــة واإلعالمي ــة والمالي ــة واالجتماعي وســاط الديني
والسياسية في البالد الرربية بات النفوب العالمي مثل بريطانيا وروسيا وفرنسا ثم أمريكا وغيرهـاو 
روا حكومات وشعوب تلك البالد في تحقيق المصالح الييودية واألهداف الصييونية والتـي  وأل ُيَسّخِ

 .ح الصليبية ضد اإلسالم والمسلمينكانت تلتقي مع المطامع والمصال
فأما في المجال الديني فقد استطاع الييود أل يندسوا في الكنيسة النصرانية ويصلوا الى 

) مــؤتمر(و ويستصــدروا مــن مجمــع 104F105)بابــا الفاتيكــال(أعلــى المناصــب الكنســية حتــى منصــب 
د من دم المسيح علي  الصالة م قراراً بتبرئة الييو1963الفاتيكال العالمي الثاني المنعقد في عام 

م عـن المجمـع المسـكوني بيانـاً 1965أكتـوبر  28والسالمو ثم أصـدر البابـا بـولس السـادس فـي 
 .105F106يؤكد في  ما سبق) وثيقة التبرئة(اشتير باسم 

وأما في المجال المالي فقد ظيرت امبراطوريات مالية ييودية في أوروبا وامتد نشاطيا الى 
الييوديـة وغيرهـا التـي قامـت بتمويـل ) روتشيلد(اإلمبراطوريات المالية عائلة  أمريكا ومن أبرز تلك

 .106F107الحركات الثورية  والمنظمات الصييونية التي تخدم مصالح الييود
وأمــا فــي المجــال اإلعالمــي فقــد ســيطر الييــود عــن طريــق المــال بشــرائيم وانشــائيم 

ن طريقيا كانوا يتحكمول في الحكومـات للمؤسسات اإلعالمية المقروءة والمسموعة والمرئية  وع
 .والشعوب وتوجيييم حسب خطط الييود وأهدافيم ومصالحيم

أسسـيا ) رويتـر(ومن األمثلة التي تدل علـى السـيطرة الييوديـة علـى اإلعـالم أل وكالـة 
وقد أسس وكالت  سنة ) اسرائيل بيير جوزافات(وكال ييودياً اسم  ) جوليوس باول رويتر األلماني(

مو 1835أسســيا أحــد الييــود مــن عائلــة هافــاس ســنة ) وكالــة أنبــاء هافــاس(مو كمــا أل 1848
 .107F108وأصبحت فيما بعد الوكالة الرسمية لفرنسا

وأما في المجال السياسي فقد استطاع الييود السيطرة عليـ  والترلرـل فيـ  عـن طريـق 
ول الـى أعلـى المناصـب اإلغراء المالي والجنسي والتأثير اإلعالمي والجمعيـات الماسـونية للوصـ

و وأعضـاء الحـزب الشـيوعي 108F109رئيس وزراء بريطانيا) بنيامين دزرائيلي(السياسية أمثال الييودي 
كـال معظميـم مـن  -الذي أطاح بالحكم القيصـري النصـراني  -في روسيا بعد االنقالب الشيوعي 

                                                 
آخر سـالطين الخالفـة العثمانيـة األقويـاءو تعـرض تاريخـ  ) م1918-1842(السلطال عبد الحميد الثاني  103

محمــد  587و 7تــاريخ الدولــة العليــة العثمانيــة ص: انظــر. (للتشــوي  لمقاومتــ  النفــوب الرربــي الييــودي

 ).فريدبك

 .محمد ابراهيم ماضي 34صراعنا مع الييود ص: انظر 104

 .خالد أسعد عيسى -واكيم بيرنزو تعريب -تأليف ) بابوات من الحي الييودي(للتوسع اقرأ كتاب  105

منظمـة  - مركـز األبحـاث: أنيس القاسمو الناشـر -تأليف ) نحن والفاتيكال واسرائيل(كتاب  اقرأللتوسع  106

ومـا  21فار المقدسـة صاسرائيل حرّفت األناجيل واألس(وكتاب . م1966 -بيروت  –التحرير الفلسطينية 

 .م1972 -القاهرة  –مكتبة وهبة  -لألستاب أحمد عبد الوهاب ) بعدها

ترجمـة مـأمول سـعيد اصـدار دار  -تـأليف يشـيريب سـيبريد وفيـتش ) حكومة العالم الخفيـة(اقرأ كتاب  107

 .وليم كار) وما بعدها 85الييود وراء كل جريمة ص(مو وكتاب 1982 -بيروت  -النفائس 

زيـاد أبـو غنيمـةو وكتـاب  -تـأليف ) السيطرة الصـييونية علـى وسـائل اإلعـالم العـالمي: (للتوسع انظر 108

 .فؤاد سيد الرفاع -تأليف) النفوب الييودي في األجيزة اإلعالمية والمؤسسات الدولية(

سياسـي ومؤلـف بريطـانيو مـن سـاللة ييوديـةو ) م1881-1804(زرائيليو بنيامين أيرل بيكنسـفيلد .د 109

الموسـوعة العربيـة :  انظـر. (م1880-1874مو وفـي 1867عدة وزارات واختير رئيسـاً للـوزارة فـي  تولى

 ).286و المنجد في األعالم ص1/792



 .109F110ومعاونوو الييودو وكذلك أعضاء الكونجرس األمريكي ووزراء ومستشارو الرئيس األمريكي
ودعـا ) الدولة الييوديـة(كتاب   110F111)ثيودور هرتزل(م أصدر الصحفي الييودي 1896في عام  -

م حضرو زعماء الييود وحاخاماتيم مـن جميـع أنحـاء العـالم 1897بسويسرا عام ) بازل(الى مؤتمر 
للييـود بعـد  واختيـار فلسـطين لتكـول وطنـاً قوميـاً ) المنظمة الصييونية العالمية(وتقرر في  انشاء 

 .تجميعيم فييا من أنحاء العالم وبذل كافة الجيود لتحقيق بلك
لشراء األراضي في فلسطينو ) الصندوق الييودي الوطني(م أنشأ هرتزل 1901في عام  -

وعرض على السلطال عبد الحميد العثماني رشوة مالية ضخمة مقابل السـماح  للييـود بـاليجرة 
 .بلك العرض الدنيء وقام بطرد هرتزل -حم  هللا ر -الى فلسطين فرفض السلطال 

م تمكن الماسونيول من اإلطاحـة بالسـلطال عبـد الحميـد وعزلـ  بـانقالب 1909في عام  -
ــولي حــزب االتحــاد والترقــي  معظــم أعضــائ  مــن ييــود الدونمــة الســالنيك (عســكري عليــ و وت

م علـى 1924فة العثمانية في عـام للسلطة الفعلية في تركياو ثم قاموا بإلراء الخال) والماسونيين
 .111F112)عميل الررب(يد مصطفى كمال أتاتورك 

وعـدو المشـؤم بمـنح  112F113)بلفـور(م أصـدر وزيـر خارجيـة بريطانيـا 1917نوفمبر  2ثم في  -
 .الييود حق اقامة وطن قومي ليم في فلسطين ومساعدتيم في بلك

عد هزيمة الدولة العثمانية م احتلت الجيوش البريطانية فلسطين ب1917وفي نفس العام  -
و ثم وضعت فلسطين وما جاورها تحـت )م1917-م1914(حليفة ألمانيا في الحرب العالمية األولى 

م 1920ابريـل مـن عـام  25فـي ) الدول الرربيـة(االنتداب البريطاني بموافقة عصبة األمم المتحدة 
تشـجيع ودعـم اليجـرة م حيث قامـت بريطانيـا بتحقيـق وعـد بلفـور المشـؤم فـي 1932الى عام 

الييودية الى فلسطين وتوطينيا وحمايتياو فياجر الى فلسطين أثناء مدة االنتـداب البريطـاني مـا 
و 114F115و واألرجــول113F114ألـف ييــودي كوّنـوا عصـابات ارهابيـة مســلحة مثـل الياجانـاو 118يقـرب مـن 

م وغيرها بيـدف اإلسـتيالء علـى أراضـي المسـلمين وتشـريده 116F117و وقوات البالماخ115F116وشتيرل
 .في الدولة  الييودية) جيش الدفاع(وارهابيمو وقد اندمجت تلك العصابات الييودية بعد بلك في 

م أصدرت األمم  المتحدة قرارها بتقسيم فلسطين بـين المسـلمين 1947نوفمبر  26في  -
 .والييود وانتياء االنتداب البريطاني على فلسطين

علـى أثـر  117F118دولة ييوديـة فـي فلسـطين م أعلن بن جوريول قيام1948مايو  15ثم في  -
اعــالل بريطانيــا انتيــاء االنتــدابو وقــد تســارعت الــدول الرربيــة الصــليبية التــي تتالقــى مصــالحيا 
ومطامعيا مع المخططات الييودية الى االعتراف بالدولة الييودية الراصبة وفي مقدمة تلـك الـدول 

 .امريكا وروسيا وفرنسا
ترسيخ وجودها بل توسيع ) اسرائيل(ية التي ُسميت باسم وقد استطاعت الدولة الييود -

وخاصة امريكـا وروسـيا  -أراضييا المرتصبة في المنطقة العربية اإلسالمية بدعم حلفائيا الرربيين 
مو ثـم احـتالل القـدس الشـرقية 1949حيث قامت باحتالل القـدس الرربيـة وجنـوب النقـب عـام  -

مو وبنــاء المســتوطنات 1967اء وهضــبة الجــوالل عــام والضــفة الرربيــة وقطــاع غــزو وصــحراء ســين

                                                 
تـأليف هنـري ) الييـودي العـالمي(اقرأ للتوسع في السـيطرة الييوديـة علـى المـال والسياسـة كتـاب  110

جـاك : تـأليف) األخـوة الزائفـة(بيروتو وكتـاب  -خيري حمادو منشورات دار اآلفاق الجديدة : تعريب.فورد

بيـروتو وكتـاب  -أحمـد التـازوريو مؤسسـة الرسـالة  -عضو مجلس الشيوخ اإلمريكـيو تعريـب  -تني 

عبـد هللا  -تـأليف ) خطر الييوديـة العالميـة(تأليف غازي محمد فريجو وكتاب ) النشاط السري الييودي(

-) جـذور الـبالء(ولـيم كـارو و-تأليف ) الييود وراء كل جريمة(و) أحجار على رقعة الشطرنج(التلو وكتاب 

 .عبد هللا التلو وغيرها من الكتب الكثيرة
 ).727المنجد (ييودي نمساويو زعيم الصييونية الحديثة ) م1904-1860(ثيودور هرتزل  111
روتو دار محمـد زغـ. تـأليف د) دور ييـود الدونمـة فـي اسـقاط الخالفـة العثمانيـة(للتوسع كتـاب : انظر 112

 .التوزيع والنشر اإلسالميةو القاهرة
الموسـوعة : انظـر. (سياسي بريطـاني شـرل عـدد مناصـب وزاريـة) م1930-1848(بلفورو أرثر جيمس  113
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كـل بلـك سـعياً وراء تحقيـق الحلـم الصـييوني الييـودي بمـا . اإلسرائيلية على األراضي المحتلة
من النيل الى الفراتو ولكن تقلّص بلك الحلم حينمـا تمكنـت الجيـوش ) اسرائيل الكبرى(يسمى 

من تحطيم أسطورة الجيش اإلسـرائيلي ) م1973أكتوبر  6(ه 1393العربية في حرب رمضال سنة 
و واستعاد المصـريول صـحراء سـيناءو ممـا دفـع بـالييود الـى -بزعميم  -وخط بارليف الذي ال يقير 

تريير استراتيجيتيم في اختراق البالد العربية فسعت الى توقيع معاهدة السالم في كامب ديفيد 
 .السادات والرئيس اإلسرائيلي مناحيم بيجينم بين الرئيس المصري محمد أنور 1978بأمريكا عام 

م 1978وعلى الـرغم مـن بلـك فقـد قامـت اسـرائيل برـزو جنـوب لبنـال فـي نفـس عـام  -
واحتالليا وتشريد أهليا وقتـل األبريـاء اآلمنـينو وواصـلت اسـرائيل اعتـدائيا واجتيـاح لبنـال حتـى 

 .م  وال تزال تواصل اعتداءاتيا1982وصلت الى بيروت عام 
وبعد جيود حثيثة من الواليات المتحدة األمريكية ومصـر واإلتحـاد السـوفيتي ودول أخـرى  -

) مدريـد(م بالعاصـمة اإلسـبانية 1991أكتوبر عـام  30عقد مؤتمر السالم في الشرق األوسط في 
لوضع حد للصراع العربي اإلسرائيلي بحضور الفلسطينيين واإلسرائيليين علـى مائـدة المفاوضـات 

 .م دائم وعادل بين شعوب الشرق األوسطإلقامة سال
ولكن يجب علينا أل ال ننسـى مـع بلـك أل الييـود أعـداؤنا ماضـياً وحاضـراً ومسـتقبالً قـال 

و والصـلح مـع 118F119}..لََتجَِدنَّ أََشدَّ النَّاسِ َعَداَوًة لِلَِّذيَن آَمُنوا اْليَُهوَد َوالَِّذيَن أَْشـَرُكوا{: تعالى
ابا حـدث مـع وجـود المصـلحة أو الضـرورة حسـب مـا يـراو ولـي أمـر  -ار الييود أو غيرهم من الكف

ال يلزم من  مودتيم وال محبتيم وال مواالتيم وال يقتضي تملـيكيم لمـا تحـت أيـدييم  -المسلمين 
بل يجب على المسلمين أل يعـدوا العـدة مـا اسـتطاعوا حتـى تنتيـي اليدنـة المؤقتـةو أو يقـوى 

المسـلمين بـالقوة فـي اليدنـة المطلقـةو ويجـب قتـاليم عنـد  المسلمول على ابعادهم عن ديار
ولن يتحقق بلك اال ابا . 119F120القدرة حتى يدخلوا في اإلسالم أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرول

عاد المسـلمول الـى ديـنيم وتمسـكوا بكتـاب ربيـم وسـنة نبـييم وطبقـوو فـي حيـاتيم وجميـع 
الًو فإبا تحقق بلك كانوا جديرين بنصر هللا عـز وجـل شؤونيم أفراداً وأسراً ومجتمعات وحكومات ودو

ليم وهزيمـة أعـدائيم  واسـتعادة مقدسـاتيم ومجـدهم فيكونـول خيـر أمـة أخرجـت للنـاس قـال 
 .120F121}يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إْن تَْنُصُروا اللََّه يَْنُصْرُكْم َوُيَثبّْت أَْقَداَمُكمْ {:تعالى

البشرية من شرور الييود ودولتيم اال أمة اإلسالمو ال هـذو  وال توجد أمة تستطيع تخليص
التي ال تزال تنفث سموميا وتواصل عـدوانيا ومكائـدها ضـد المسـلمينو وتعيـث  -الدولة الييودية 

تسير على خطى سلفيم من الييـود الـذي قـال هللا عـز  -في األرض شروراً وارهاباً وفتناً وفساداً 
َكَفُروا ِمْن بَنِي إِْسرائيَل َعلَى لَِساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْريََم َذلَِك  لُِعَن الَِّذينَ {:وجل عنيم

 .121F122}بَما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعَتُدوَن َكانُوا ال يََتَناَهْوَن َعْن ُمْنَكر َفَعلُوُه لَبْيَس َما َكانُوا يَْفَعلُونَ 
اللَِّه َويَْقُتلُوَن النَّبِيِّيَن بَِغْيِر َحّقٍ َويَْقُتلُوَن الَِّذيَن إِنَّ الَِّذيَن يَْكُفُروَن بآيَاتِ {: وقال تعالى

ِذيَن َحبِطَـْت أَْعَمـالُُهْم فِـي  ـْرُهْم بَِعـَذابٍ أَلِـيٍم ُأولَيِـَك الـَّ يَْأُمُروَن بِاْلِقْسِط ِمَن النَّاسِ َفبَّشِ
ْنيَا َواْآلِخَرِة َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصرينَ   .122F123}الدُّ
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0Bتابع لموجز تاريخ اليهود والرد على بعض مزاعمهم الباطلة 
1Bالمبحث الثانـي 

2Bمزاعم وأساطير يهودية باطلة. 
قوم بهت وكذب، وهـذه الصـفة مـن أقـبح الصـفات التـي انغرسـت فـي  -لعنهم هللا-اليهود 

الجـرأة  موأصبحت طبعاً الزماً لهم كأنهم ُجبلوا عليها، وقد بلغت به -خاصة في زعمائهم-نفوسهم 
اإلفتراء والكذب على هللا عز وجل، وقد سّجل القرآن الكريم عليهم تلـك  في الكذب والكفر إلى حد

َفَوْيٌل لِلَِّذيَن يَْكُتُبوَن اْلكَِتاَب بِأَْيِديِهْم ثُمَّ يَُقولُوَن َهَذا ِمْن ِعْنـِد {: الصفة المذمومة فقال تعالى
ـا يَْكِسـُبونَ اللَِّه لِيَْشَتُروا بِِه ثََمناً َقلِي ا َكَتبَْت أَْيِديِهْم َوَوْيٌل لَُهْم ِممَّ ، وقـال 0F111}الً َفَوْيٌل لَُهْم ِممَّ

َوإِنَّ ِمْنُهْم لََفِريقـاً يَْلـُووَن أَْلِسـَنَتُهْم بِاْلكَِتـابِ لَِتْحَسـُبوُه ِمـَن اْلكَِتـابِ َوَمـا ُهـَو ِمـَن {:تعالى
ِه اْلَكـِذَب َوُهـْم اْلكَِتابِ َويَُقولُوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَّ  ِه َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َويَُقولُـوَن َعلَـى اللـَّ

1F}يَْعلَُمونَ 

َوِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َسمَّاُعوَن لِْلَكـِذبِ َسـمَّاُعوَن لَِقـْوٍم آَخـِريَن ... {: ، وقال تعالى222
لُـوَن إِْن ُأوتِيـُتْم َهـَذا َفُخـُذوُه َوإِْن لَـْم تُْؤتَـْوُه لَْم يَْأتُوَك ُيَحرُِّفوَن اْلَكلَِم ِمْن بَْعِد َمَواِضِعِه يَُقو

هُ  ِذيَن لَـْم ُيـِرِد اللـَّ ِه َشـْيئاً ُأولَئِـَك الـَّ  أَْن َفاْحَذُروا َوَمْن ُيِرِد اللَُّه فِْتَنَتُه َفلَْن تَْملَِك لَُه ِمـَن اللـَّ
ْنيَا ِخْزٌي َولَُهْم فِي َر ُقلُوبَُهْم لَُهْم فِي الدُّ 2F}اْآلِخَرِة َعـَذاٌب َعِظـيمٌ  ُيطَّهِ

، وغيرهـا مـن اآليـات 333
3Fالكريمة

444. 
كما شهد عليهم شاهد من أنفسهم هداه هللا إلى اإلسالم فقد روى أنس بن مالك رضي 

يـا رسـول هللا إن  :هللا عنه في قصة إسالم عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه أنه قال لرسول  هللا ز
صـلى هللا سـالمي، فجـاءت اليهـود فقـال النبـي أن يعلمـوا بإ اليهود قوم بهت فاسألهم عني قبل

 –خيرنـا وابـن خيرنـا وأفضـلنا وابـن أفضـلنا : ؟ قالوا"أي رجل عبد هللا بن سالم فيكم" :عليه وسلم
 :صـلى هللا عليـه وسـلمفقـال النبـي  –ذلك سيدنا وابن سيدنا، وأعلمنا وابن أعلمنـا : وفي رواية

أعـاذه هللا مـن ذلـك، فأعـاد علـيهم فقـالوا مثـل ذلـك، : ؟ قالوا"سالمأرأيتم إن أسلم عبد هللا بن "
شـرنا وابـن شـرنا، : قالوا. أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمداً رسول هللا: فخرج إليهم عبد هللا فقال

4Fهذا ما كنت أخاف يا رسول هللا: وتنقصوه، قال

555. 
5Fوقد استخدم الصهاينة

خاصـة -اع الـرأي العـالمي فتـراء فـي خـداليهود سـالح الكـذب واال 666
وتضــليله وتســخيره ألطمــاعهم ومخططــاتهم الصــهيونية وذلــك بواســطة نشــر األكاذيــب  -الغربــي

ثابتـة ال تقبـل الشـك واألساطير والدعاوى اليهودية الكاذبة وتقديمها إلى الناس على أنها حقائق 
هودية وأبواقها التابعة لها، عن طريق مختلف الوسائل اإلعالمية العالمية الي -بزعمهم  -والريب بها 

 :ومن أبرز تلك األكاذيب ما يأتي
 .دعاء بأنهم أبناء هللا وأحباؤه وشعب هللا المختاراال -1
 .الزعم بنقاء الجنس والعنصراليهودي المتميز -2
 .اإلدعاء بأن لليهود حقاً تأريخياً ودينياً في فلسطـــين -3

ئمهم ومكائدهم وحروبهم ومفسادهم أمام الـرأي إن هذه اإلدعاءات أسهمت في تبرير جرا
والغايــة تبــرر  -العــالمي لتحقيــق الهــدف الصــهيوني فــي إقامــة وطــن قــومي لهــم فــي فلســطين 

ات اليهوديـة ، حيث ترافق وتزامن نشر هـذه اإلدعـاء-الوسيلة حسب القاعدة الميكافيلية اليهودية
اليهود فـي احـتالل فلسـطين، وسـوف  الخطوات والمراحل السابقة لمخطط الصهيونية وغيرها مع

 .نبين إن شاء هللا تعالى بطالن هذه المزاعم باألدلة والبراهين الساطعة
3Bزعمهم بأنهم شعب هللا المختار: المطلب األول. 

إن الشعور باالستعالء واالستكبار  على جميع الخلق داء عضال ومزمن عند األمة اليهوديـة 
ات كثيرة وتزخر به نصـوص كتـبهم المقدسـة لـديهم ومنهـا مـا ورد ذكره القرآن الكريم عنهم في آي

ألنك شعب مقـدس للـرب إلهـك، وقـد اختـارك الـرب ...أنتم أوالد للرب إلهكم"لمحرفة في توراتهم ا
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 ).7/250،272فتح الباري : انظر(أخرجه  البخاري  5

اسـماً لحركـة سياسـية ) الصهيونية(نسبة إلى جبل صهيون في القدس، ثم أصبحت كلمة : الصهيونية 6

عنصرية يهوديـة متطرفـة، تسـعى إلـى تجميـع اليهـود مـن أنحـاء العـالم، وإقامـة وطـن قـومي لهـم فـي 

 .فلسطين، ثم إخضاع العالم لحكمهم

أحمــد العوضــي،  -عبــدهللا التــل، الصــهيونية  -بروتوكــوالت حكمــاء صــهيون، جــذور الــبالء : توســعانظــر لل

ــى البشــرية  ــي، الموســوعة الميســرة ص. د -الصــهيونية وخطرهــا عل ــن 331حمــود الرحيل ، وغيرهــا م

 .الدراسات والكتب المؤلفة عن الحركة الصهيونية



 .6F777"لكي تكون له شعباً خاصاً فوق جميع الشعوب الذين على وجه األرض
بنـو إسـرائيل أحبـاء هللا ألنهـم يـدعون  :)3/18وصايا اآلبـاء (ويقول الرِّبِّي عقيبا في المشنا 

بهـذا االسـم فـي أبناءه، بل هناك برهان أعظم على هذا الحب، وهـو أن هللا نفسـه قـد سـماهم 
 .7F888 "أنتم أوالد للرب إلهكم: "قوله في التوراة

والتعظــيم فيســمون وفــي مصــطلحاتهم نجــدهم يخلعــون علــى أنفســهم صــفات المــدح 
، ]عام ينصـح[وبالعبرية ) الشعب األبدي(و، ]عام عوالم[وبالعبرية ) األزليالشعب (أنفسهم أيضاً بـ

 .8F999]عام ألوهيم[وبالعبرية ) شعب هللا(و
وانبنــى علــى ذلــك احتقــارهم لألمــم األخــرى وتســميتها بألفــاظ الســباب والشــتائم مثــل 

9F111)ممزير(و) عاريل(و) الجوييم( ا ، ثم تمادوا في ادعـائهم بـأن لهـم حـق السـيطرة علـى العـالم مـ000
 .داموا أنهم أبناء هللا وأحباؤه
 :بطالن هذه الدعوى

َوَقالَِت اْليَُهوُد {: لقد بيّن القرآن الكريم بطالن زعمهم باألدلة الواضحة الدامغة فقال تعالى
ُبُكْم بُِذنُوبُِكْم بَْل أَْنُتْم بَ  َشٌر ِممَّْن َخلََق يَْغِفـُر َوالنََّصاَرى نَْحُن أَْبَناُء اللَِّه َوأَِحبَّاُؤُه ُقْل َفلَِم ُيَعّذِ

َماَواتِ َواْألَْرض َوَما بَْيَنُهَما َوإلَْيِه اْلَمِصيرُ  ُب َمْن يََشاُء َولِلَِّه ُمْلُك السَّ 10F111}لَِمْن يََشاُء َوُيَعّذِ 111. 
 :لم يكونوا يخلون من أحد أمرين": قال اإلمام القرطبي في تفسير اآلية الكريمة

فلسـتم إذاً أبنـاؤه وال أحبـاؤه فـإن الحبيـب ال يعـذب : فيقـال لهـم هو يعـذبنا،: إما أن يقولوا
ال يعذبنا، فيكذبوا ما في كتبهم : وإما أن يقولوا ،وأنتم تقرون بعذابه وذلك دليل على كذبكم ،حبيبه

ويبيحـوا المعاصـي وهـم معترفـون بعـذاب العصـاة مـنهم فيلتزمـون أحكـام  ،وما جاءت بـه رسـلهم
11F111"كتبهم 222. 

وسيكون عذاب هللا عز وجل لليهود على ذنوبهم في الـدنيا قبـل اآلخـرة كمـا  قد كان: قلتُ 
12Fبينّاه في  أثناء الحديث عن تاريخهم

111 333. 
: ثم بَيَّن هللا عز وجل بطالن اصل االدعاء، وبيّن لهم ما هـو الحـق مـن أمـرهم فقـال تعـالى

ُب َمْن يََشاءُ بَْل أَْنُتْم بََشٌر ِممَّْن َخلََق يَْغِفُر لَِمْن يََشاُء َوُيعَ { أي ليس األمر كما زعمتم أيهـا  }ّذِ
اليهود، بل الحق أنكم كسائر البشر من خلـق هللا إن آمنـتم وأصـلحتم أعمـالكم نلـتم الثـواب، وإن 
بقيتم على كفركم وجحودكم نلتم العقاب، ال فضل ألحـد علـى أحـد عنـد هللا إال باإليمـان والعمـل 

13Fالصالح

111 444. 
َوِمْن {: ن آدم عليه الصالة والسالم وهو من تراب قال تعالىفالناس من أصل  وأب واحد م

14F111}آيَاتِِه أَْن َخلََقُكْم ِمْن تَُرابٍ ثُمَّ إَذا أَْنُتْم بََشٌر تَْنَتِشُرونَ  555. 
وال ميزة لفرد على آخر وال فضل إلنسان على إنسان عند هللا إال  فال فرق بين أسود وأبيض

ا َخلَْقَنـاُكْم ِمـْن َذَكـٍر َوُأْنَثـى {: عـالىبالتقوى وهو المقيـاس الصـحيح قـال ت يَـا أَيَُّهـا النَّـاُس إِنـَّ
15F111}َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباً َوَقبَائَِل لَِتَعاَرُفوا إنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتَقاُكمْ  666. 

ُفَسُهْم بَِل اللَُّه ألَْم تََر إِلَى الَِّذيَن ُيَزكُّوَن أنْ {:كما أبطل هللا عز وجل زعمهم بقوله تعـالى
ِه اْلَكـِذَب َوَكَفـى بِـِه إِْثمـاً  ُيَزكِّي َمْن يََشاُء َوال ُيْظلَُموَن َفتِيالً اْنظُْر َكْيَف يَْفَتـُروَن َعلَـى اللـَّ

16F111}ُمبيناً  777. 
                                                 

وتثنية  19/6ع كثيرة في التوراة المحرفة منها خروج وتكررت التسمية في مواض 14/1سفر التثنية : انظر 7

 .وغيرها 28/9، 7/2-8

 .حسن ظاظا. د 111أبحاث في الفكر اليهودي، ص(النص من كتاب التلمود نقالً من كتاب  8

 .حسن ظاظا. د 50، 28الشخصية اإلسرائيلية ص: انظر 9

أي ) األقلـف(فتعنـي ) عاريـل(، أمـا كلمـة كلمة عبرية تعني القذارة المادية والروحية والكفـر: الجوييم 10

الذي لم يختتن فهو قذر وكافر، وهذه الكلمة أصبحت من نصيب النصراني ألن الختان غير شائع عنده، أما 

فتعني ابن الحرام أو ابن الزنا ويطلقها اليهود على المسلم ألنه من ساللة إبراهيم عليـه الصـالة ) ممزير(

فكل من ينتمي إليها منتسباً باألصل أو بالدين إلى نبينا  -جارية وأجنبيةوهي عندهم -والسالم من هاجر 

). ممزيـر(محمد صلى هللا عليه وسلم وهو من ساللة إسماعيل عليه الصالة والسـالم فهـو عنـد اليهـود 

 .بتصرف بسيط) 49الشخصية اإلسرائيلية ص: انظر(

 .18سورة المائدة، آية  11

 .1/126تفسير القرطبي : انظر 12

 .وما بعدها 29انظر ص 13

 .الطنطاوي. د 562بنو إسرائيل في الكتاب والسنة ص: انظر 14

 .20سورة الروم، آية   15

 .13سورة الحجرات، آية  16

 .50-49سورة النساء، آية  17



ِذيَن { :وتحداهم هللا عز وجل في القرآن الكريم إلظهار كذبهم بقوله تعالى ُقـْل يَـا أيَُّهـا الـَّ
ِه ِمـْن ُدوِن النَّـاسِ َفَتَمنَّـُوا اْلَمـْوَت إِْن ُكْنـُتْم َصـاِدقِينَ َهاُدوا إِ  َوال  ْن َزَعْمُتْم أَنَُّكْم أَْولِيَـاُء لِلـَّ

َمْت أَْيِديِهْم َواللَُّه َعلِيٌم بِالظَّالِِمينَ  ُه ُقْل إِنَّ اْلَمْوَت الَِّذي تَِفرُّوَن ِمْنُه َفإِنَّ  يََتَمنَّْونَُه أَبَداً بَِما َقدَّ
َهاَدِة َفُيَنبُّئُكْم بَما ُكْنُتْم تَْعَملُونَ  17F111}ُمالقِيُكْم ثُمَّ تَُردُّوَن إلَى َعالِِم اْلَغْيِب َوالشَّ 888. 

ِه َخالَِصـًة ِمـْن ُدوِن النَّـاسِ {: وبقوله تعالى اُر اآلِخـَرُة ِعْنـَد اللـَّ ُقْل إِْن َكانَْت لَُكـُم الـدَّ
ــ ــْوَت إِْن ُكْن ــُوا اْلَم ــاِدقِينَ َفَتَمنَّ ــيٌم  ُتْم َص ــُه َعلِ ــِديِهْم َواللَّ َمْت أَْي ــدَّ ــا َق ــداً بَِم ــْوُه أَبَ ــْن يََتَمنَّ َولَ

18F111}بالظَّالِِمينَ  999. 
ثم نقول متعجبين ومستنكرين كيف يكون اليهـود أبنـاء هللا وأحبـاؤه وقـد غضـب هللا علـيهم 

القرآن الكريم لعـن هللا عـز ، فقد ورد في !ولعنهم في كتبه المقدسة المنـزلة على أنبيائه الكرام؟
- :وجل وغضبه عليهم صراحة في أحد عشر موضعاً في اآليات القرآنية اآلتية

19F222}َوَقالُوا ُقلُوُبَنا ُغْلٌف بَْل لََعَنُهُم اللَُّه بُكْفرِهْم َفَقلِيالً َما ُيْؤِمُنونَ {: قال تعالى - 000 . 
ٌق لَِما َمَعُهْم َوَكـانُوا ِمـْن َقْبـُل َولَمَّا َجاَءُهْم كَِتاٌب ِمْن عِ {: و قال تعالى - ْنِد اللَِّه ُمَصّدِ

ــِه َعلَــى  ــُة اللَّ ــِه َفلَْعَن ــا َجــاَءُهْم َمــا َعَرُفــوا َكَفــُروا بِ ــِذيَن َكَفــُروا َفلَمَّ يَْســَتْفتُِحوَن َعلَــى الَّ
20F222}اْلَكافِرينَ  111 . 
َِّنـاتِ َواْلُهـَدى ِمـْن بَْعـِد َمـا بَيَّنَّـاُه إِنَّ الَِّذيَن يَْكُتُموَن َما أْنَزْلَنـا ِمـَن ا{: وقال تعالى - ْلبَي

ِعُنونَ  21F222}لِلنَّاس فِي اْلكَِتابِ ُأولَئَِك يَْلَعُنُهُم اللَُّه َويَْلَعُنُهُم الالَّ 222. 
22F222}أولَئَِك َجَزاُؤُهْم أنَّ َعلَْيهْم لَْعَنَة اللَِّه َواْلَمالئَِكِة َوالنَّاس أْجَمِعينَ {: و قال تعالى - 333. 
ِذيَن َهـاُدوا ُيَحرُِّفـوَن اْلَكلِـَم َعـْن َمَواِضـِعِه َويَُقولُـوَن َسـِمْعَنا {: و قال تعالى - ِمَن الـَّ

يِن َولَْو أَنَُّهْم َقالُوا َسمِ  ْعَنا َوَعَصْيَنا َواْسَمْع َغْيَر ُمْسَمعٍ َوَراِعَنا لَيّاً بِأَْلِسَنتِِهْم َوطَْعناً فِي الّدِ
ُه بُِكْفـِرِهْم َفـال ُيْؤِمُنـوَن إِالَّ َوأَطَْعَنا َواْسَمْع وَ  اْنظُْرنَا لََكاَن َخْيراً لَُهْم َوأَْقَوَم َولَكِْن لََعَنُهُم اللـَّ

23F222}َقلِيالً  444 . 
قاً لَِما َمَعُكْم ِمْن َقْبـِل {: و قال تعالى - يَا أيَُّها الَِّذيَن أوتُوا اْلكَِتاَب آِمُنوا بَِما نَزَّْلَنا ُمَصّدِ
ـْبِت َوَكـاَن أَْمـُر أَْن نَْطمِ  َس ُوُجوهاً َفَنُردََّها َعلَى أَْدبَاِرَها أَْو نَْلَعَنُهْم َكَمـا لََعنَّـا أَْصـَحاَب السَّ

24F222}اللَِّه َمْفُعوالً  555. 
ألَْم تََر إِلَى الَِّذيَن أوتُوا نَِصيباً ِمَن اْلكَِتابِ ُيْؤِمُنوَن بِاْلجِْبِت َوالطَّاُغوتِ {: وقال تعالى -

ُه َوَمـْن  ولُوَن لِلَِّذيَن َكَفُروا َهُؤالِء أَْهَدى ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َسبِيالً َويَقُ  ِذيَن لََعـَنُهُم اللـَّ ُأولَئَِك الـَّ
25F222}يَْلَعن اللَُّه َفلَْن تَجَِد لَُه نَِصيراً  666. 

َقاِسـيًَة ُيَحرُِّفـوَن َفبَِمـا نَْقِضـِهْم ِميَثـاَقُهْم لََعنَّـاُهْم َوَجَعْلَنـا ُقلُـوبَُهْم {: و قال تعالى -
ا ُذكُِّروا بِِه َوال تََزاُل تَطَّلُِع َعلَـى َخائَِنـٍة ِمـْنُهْم إِالَّ  َقلِـيالً  اْلَكلَِم َعْن َمَواِضِعِه َونَُسوا َحظّاً ِممَّ

26F222}ِمْنُهْم َفاْعُف َعْنُهْم َواْصَفْح إنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ  777. 
ُه َوَغِضـَب ُقْل َهْل أ {: وقال تعالى - ُِّئُكْم بَِشرٍّ ِمْن َذلَِك َمُثوبًَة ِعْنَد اللَِّه َمْن لََعَنُه اللـَّ نَب

اُغوَت ُأولَئِـَك َشـرٌّ َمَكانـاً َوأََضـلُّ َعـْن َسـَواِء  َعلَْيِه َوَجَعَل ِمْنُهُم اْلِقَرَدَة َواْلَخَناِزيَر َوَعبََد الطـَّ
بيل  27F222}السَّ 888. 
ُهوُد يَُد اللَِّه َمْغلُولٌَة ُغلَّْت أْيِديِهْم َولُِعُنوا بَِما َقالُوا بَـْل يَـَداُه َوَقالَِت اْليَ {: وقال تعالى -

28F222 }..َمْبُسوطََتاِن ُيْنِفُق َكْيَف يََشاءُ  999. 
لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن بَنِي إِْسرائيَل َعلَى لَِساِن َداُوَد َوِعيَسـى اْبـِن {: وقال تعالى -

َكـانُوا ال يََتَنـاَهْوَن َعـْن ُمْنَكـٍر َفَعلُـوُه لَبِـْئَس َمـا َكـانُوا  ا َعَصْوا َوَكانُوا يَْعَتُدونَ َمْريََم َذلَِك بِمَ 
29F333}يَْفَعلُونَ  000. 

ولعنهم هللا ضمناً مع الكافرين والمنافقين والظالمين والكاذبين في آيـات كثيـرة فـي القـرآن 
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 .الكريم
قـال . يـرهم كالمسـخ قـردة وخنـازيركما عذبهم عز وجـل بـألوان مـن العـذاب لـم تحـدث لغ

ُِّئُكْم بَِشرٍّ ِمْن َذلَِك َمُثوبًَة ِعْنَد اللَِّه َمْن لََعَنُه اللَُّه َوَغِضَب َعلَْيـِه َوَجَعـَل { :تعالى ُقْل َهْل ُأنَب
ـبِيلِ ِمْنُهُم اْلِقَرَدَة َواْلَخَناِزيَر َوَعبََد الطَّاُغوَت ُأولَئَِك َشـرٌّ َمَكانـاً َوأََضـلُّ َعـْن َسـ َوإَِذا  َواِء السَّ

ُه أَْعلَـُم بَِمـا َكـانُوا يَْكُتُمـونَ   َجاُءوُكْم َقالُوا آَمنَّا َوَقْد َدَخلُوا بِاْلُكْفِر َوُهْم َقـْد َخَرُجـوا بِـِه َواللـَّ
ْحَت لَبِْئَس َما َكـ  انُوا يَْعَملُـونَ َوتََرى َكثِيراً ِمْنُهْم ُيَساِرُعوَن فِي اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن َوأَْكلِِهُم السُّ

ــْولِِهُم اإلِ  ــْن َق ــاُر َع ــانِيُّوَن َواألَْحبَ ــاُهُم الرَّبَّ ــْوال يَْنَه ــانُوا لَ ــا َك ــْئَس َم ــْحَت لَبِ ــُم السُّ ــَم َوأَْكلِِه ْث
30F333}يَْصَنُعونَ  111. 

ِذيَن َهـاُدوا َحرَّْمَنـا ُكـلَّ ِذي { :قال تعـالى. وحرّم عليهم طيبات أحلت لغيرهم َوَعلَـى الـَّ
َما َحَملَْت ظُُهوُرُهَمـا أَِو اْلَحَوايَـا أَْو َمـا  اْلبََقِر َواْلَغَنِم َحرَّْمَنا َعلَْيِهْم ُشُحوَمُهَما إِالَّ  ظُُفٍر َوِمنَ 

ا لََصـاِدُقونَ  ُبوَك َفُقـْل َربُُّكـْم ُذو َرْحَمـٍة  اْخَتلَطَ بَِعْظـٍم َذلِـَك َجَزْيَنـاُهْم بِبَْغـيِِهْم َوإِنـَّ َفـإِْن َكـذَّ
31F333}ُيَردُّ بَْأُسُه َعن اْلَقْوِم اْلُمْجرِمينَ َواِسَعٍة َوال  222. 

 :وقضـى هللا عـز وجـل علـيهم بالتشـريد والعـذاب والمسـكنة والغضـب علـيهم قـال تعـالى
لَُّة أَْيَن َما ثُِقُفوا إِالَّ { بَِحْبٍل ِمَن اللَِّه َوَحْبٍل ِمَن النَّاسِ َوبَـاُءوا بَِغَضـٍب ِمـَن  ُضِربَْت َعلَْيِهُم الّذِ

ِه َويَْقُتلُـوَن اْألَْنبِيَـاَء بِ اللَّ  َغْيـِر ِه َوُضِربَْت َعلَْيِهُم اْلَمْسَكَنُة َذلَِك بِأَنَُّهْم َكانُوا يَْكُفُروَن بِآيَاتِ اللـَّ
32F333}َحّق َذلَِك بَما َعَصْوا َوَكانُوا يَْعَتُدونَ  333. 

ي كتـبهم وإن إنزال العذاب من هللا عز وجل على اليهود بسبب كفرهم وعصـيانهم ثابـت فـ
التي يقدسونها لتظل شـاهداً علـى افتـرائهم وكـذبهم فقـد ورد فـي تـوراتهم قـول موسـى عليـه 

هو ذا وأنا بعد حّي معكم اليوم قد صرتم  ،ألني أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة": الصالة والسالم
ن الطريق ألني عارف أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون ع... تقاومون الرب، فكم بالحري بعد موتى

الذي أوصيتكم به، ويصيبكم الشر في آخر األيام، ألنكم تعملـون  الشـر أمـام الـرب حتـى تغيظـوه 
33F333"بأعمال أيديكم 444. 

وعصـيانهم، وذكرت المزامير بعض العقوبات اإللهية التي نزلت على اليهود بسـبب كفـرهم 
تحمهم الوباء، فوقف فينحاس وتعلقوا ببعل فغور وأكلوا ذبائح الموتى وأغاظوه بأعمالهم فاق: "وفيها

لم يستأصلوا األمم الذين قال لهم الـرب عـنهم، بـل اختلطـوا بـاألمم وتعلمـوا ... ودان فامتنع الوباء
أعمالهم، وعبدوا أصنامهم فصارت لهم شركاً، وذبحوا بنيهم وبناتهم لألوثان، وأهرقوا دمـاً زكيـاً، دم 

سـت األرض بالـدماء، وتنجسـوا بأعمـالهم، وزنـوا بنيهم وبناتهم الذين ذبحوهم ألصنام كنعان، وتدن
بأفعــالهم، فحمــي غضــب الــرب علــى شــعبه وكــره ميراثــه، أســلمهم ليــد األمــم وتســلط علــيهم 

34F333"...يدهمتحت مبغضوهم، وضغطهم أعداؤهم فذلوا  555. 
ألن الـرب قـد أذلهـا ألجـل " :وقال نبيهم أرميا في رثاء بيت المقدس وما أصابها من األعـداء

35F333"ا، ذهب أوالدها إلى السبي قدام العدوكثرة ذنوبه 666. 
36F333"نحن أذنبنا وعصينا أنت لم تغفـر، إلتحفـت بالغضـب وطردتنـا": وقال أرميا عن هللا وعذابه 777 

ردّ لهم جزاًء يا رب حسب عمـل أيـاديهم، لعنتـك لهـم، اتبـع بالغضـب وأهلكهـم مـن تحـت ": وقال
37F333"سماوات  الرب 888 . 

لماذا تنسانا إلى األبد وتتركنا طول األيام، : "ي إسرائيلاية رثاءه لما أصاب بنثم قال في نه
38F333"!هل غضبت علينا جداً ؟! جدد أيامنا كالقديم، هل كل الرفض رفضتنا؟ ،ارددنا يا رب إليك فنرتد 999. 

كما أن األناجيل نسبت إلى المسيح عليه الصـالة والسـالم ذم اليهـود وتوعـدهم بالعـذاب 
وشليم، يـا قاتلـة األنبيـاء، وراجمـة المرسـلين إليهـا، كـم أردت أن يا أورشليم يا أر": اإللهي، فقال

39F444 "أجمع أوالدك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها ولم تريدوا، هوذا بيتكم يترك لكم خراباً  000. 
 .ونكتفي بهذه النصوص في بيان بطالن دعوى اليهود بأنهم أبناء هللا وأحباؤه
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4Bليهوديزعمهم نقاء الجنس ا: المطلب الثاني 
إن اإلحساس بالتميز واالستعالء واالستكبار البد أن يؤدي باليهود إلى التعصـب لجنسـهم، 
وزاد في ذلك تأثرهم بمن كانوا يعيشون بينهم في أوروبا القومية، وبالتعصب الـديني السـائد فـي 

النفـراد وا -إضـافة إلـى عوامـل أخـرى  -أوروبا في العصور الوسطى مما ألجأ اليهـود إلـى االنعـزال 
، فـادعوا )ودحارة اليهـ(كما عرفت في الدول العربية باسم ) الجيتو(بأحياء خاصة بهم عرفت باسم 

بأن جميع يهود العالم من ساللة شعب إسرائيل، وأن يهود كل بلـدان العـالم "تلك الدعوى الزائفة 
40F444 "آلباء األول من عصر إسحاق ويعقوبإنما هم امتداد عضوي ل 111. 

إن اليهــود بقــوا شــعباً واحــداً وعرقــاً متميــزاً، إن قــوميتهم : يونية هرتــزلوقــال زعــيم الصــه
لــذلك ال يوجــد غيــر حــل واحــد فقــط للمســألة  ،المتميــزة ال يمكــن أن تــزول، ويجــب أن ال تنقــرض

41Fاليهودية، هي الدولة اليهودية

444 222. 
اليهـودي بهذا النص يتبين لنا الهدف والمغزى من تلك الدعوى الزائفة وهـو تبريـر االحـتالل 

 !!الصهيوني لفلسطين بدعوى العودة إلى أرض اآلباء واألجداد
وقــد بلــغ مــن تــأثير الدعايــة الصــهيونية وترويجهــا لهــذه األســطورة أن صــدقها بعــض العــرب 

عليـه ) إسرائيل(فاعتقدوا بأن اليهود المتجمعين في إسرائيل هم من ساللة النبي الكريم يعقوب 
 .الصالة والسالم

 :الدعوىبطالن هذه 
إذا عدنا إلى تأريخ اليهود وكتبهم المقدسة لديهم وجدنا أن اإلختالط الجنسي بـين اليهـود 

فسـكن بنـو إسـرائيل فـي وسـط "يخهم، فقد ورد في كتبهم مـا يـأتي وغيرهم ثابت منذ بداية تار
م نسـاء، الكنعانيين والحثيين واألموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين، واتخـذوا بنـاتهم ألنفسـه

42F444"وأعطوا بناتهم لبنيهم وعبدوا آلهتهم 333. 
ولو ألقينا نظرة خاطفة على اليهود المعاصرين لوجدناهم مختلفي األلوان واألشكال حسب 

لـذلك يقـول عـالم األنثروبولوجيـا السويسـري  ،البالد التي عاشوا فيها وقدموا منها إلى فلسـطين
األنثروبولوجيا، على الرغم من كل ما يّدعيـه اليهـود إن جميع اليهود في نظر علماء  ": أوجين بيتار

، وكما يقول )جنس يهودي( والمنضوون تحت الفكرة العنصرية اإلسرائيلية، بعيدون عن االنتماء إلى
، وليس هناك أصـّح مـن قولـه هـذا، )ال توجد سحنة يهودية، بل هناك عدة سحنات يهودية: "رينان

اليين مكوّنين لكتلة بشـرية ذات عنصـر واحـد، وال حتـى فـي فنحن ال نستطيع أن نعتبر اليهود الح
. إلسـرائيليين دون اختيـار أو تمييـزفلسطين، بعـد أن جـرَّت إليهـا الحركـات الصـهيونية كثيـراً مـن ا

فاليهود ينتمون إلى طائفـة دينيـة واجتماعيـة، انـدمج فيهـا فـي كـل عصـور التـاريخ أشـخاص مـن 
ن يـدخلون فيهـا مـن جميـع اآلفـاق المسـكونة بالبشـر، مـن أجناس متباينة، وكان أولئك المتهودو

اليهـود  -، إلـى التاميـل -مـن الجـنس الجرمـاني -، إلى اليهود األشكناز-الفالشة-اليهود األحباش 
، إلى اليهود الهنود الذين يسّمون ببني إسرائيل، واليهود الخزر الذي ينتمون إلـى -األفارقة الزنوج 

هذه األنواع اإلسرائيلية نـوع يعتبـر مـن ناحيـة التشـريح والتحليـل  الجنس التركي، فهل هناك من
ويستمر عالم األجناس البشرية السويسري فـي تحليـل  "!ممثالً حقيقياً ونقياً للجنس اليهودي ؟

كل نوع من الجاليات اليهودية في العالم، من حيث القامة والجمجمة والهيكل العظمي والتقـاطيع 
عينـين وشـكل األنـف وغيرهـا مـن المميـزات البيولوجيـة، ليخـرج بنتيجـة ولون البشرة والشـعر وال

حاسمة وهي أن الدعوى العنصرية التي يجـاهر بهـا اليهـود مـن ناحيـة وأعـداء اليهـود مـن ناحيـة 
43F444"أخرى ليست إال ادعاًء خرافياً من نسج الخيال 444. 

ن المحتلـة وخاصـة ولو أردنا معرفة حقيقة الكثرة الغالبة من اليهود المعاصرين في فلسـطي
الطبقــة الحاكمــة فــي إســرائيل مــن السياســيين وكبــار القــادة العســكريين وأقطــاب الصــهيونية  

44Fالحديثة، لوجدنا أنهم ينتمون إلى يهود األشكناز

444 وهم أحفاد الخزر الذين كانوا في جنـوب روسـيا  555
 .واعتنقوا الديانة اليهودية في القرنين السابع والثامن الميالدي

مـا  5-1م فـي المجلـد الرابـع ص1903ء الخـزر تقـول الموسـوعة اليهوديـة طبعـة وعن هؤال
                                                 

 .2/165التاريخ اليهودي : انظر 41

 .نعمان السامرائي. د 150اليهود والتحالف مع األقوياء ص: انظر 42

وخاصـة فـي وتكـرر ذلـك مـنهم فـي مواضـع متعـددة مـن كتـبهم وأزمـان مختلفـة  6-3/5سفر القضاة  43

 .السبي  البابلي

، وأبحاث 35،36يوجين بيتار، نقالً من الشخصية اإلسرائيلية ص 432-413األجناس البشرية والتاريخ ص 44

) العـرب واليهـود فـي التـاريخ(كالهما للدكتور حسن ظاظا، وراجـع أيضـاً كتـاب  104في الفكر اليهودي ص

 151،152اليهود والتحالف مع األقوياء ص: وانظر ،)كان يهودياً فأسلم(للمؤلف أحمد نسيم سوسه  551ص

 .إسماعيل الكيالني 92-82نعمان السامرائي، والخلفية التوراتية للموقف األمريكي ص. د

فهـم : اإلشـكناز، والسـفرد، فأمـا اإلشـكناز  -:ينقسم جمهور اليهود إلى طـائفتين كبيـرتين جـداً همـا 45

فهم اليهود الذي استقروا في حوض البحـر : ها، وأما السفرداليهود الذين استقروا في شمال أوروبا وشرق

 ).حسن ظاظا. د 204-202الفكر الديني اليهودي ص: انظر(األبيض المتوسط والبالد العربية واآلسيوية 



 :يأتي
... شعب تركي األصل تمتزج حياتـه وتاريخـه بالبدايـة األولـى لتـاريخ يهـود روسـيا: الخــزر"

السـلب واالنتقـام مـن جهـة  ودفعـه توقـه إلـى ،أكرهته القبائـل البدويـة فـي السـهول مـن جهـة
مملكة الخزر في معظم أجزاء روسـيا الجنوبيـة، قبـل قيـام الفـارنجيين على توطيد أسس ...أخرى

كانـت مملكـة الخـزر فـي أوج ) م855(في هذا الوقـت ... بتأسيس الملكية الروسية) م855سنة (
تحوّل ملك الخـزر ونـبالؤه وعـدد كبيـر ... وعند نهاية القرن الثامن... قوتها تخوض غمار حروب دائمة

كان عدد السكان اليهود ضخما في جميع أنحاء مقاطعـة ...لديانة اليهوديةلوثنيين إلى امن شعبه ا
بـدا عنـد حـوالي القـرن التاسـع، أن ...ن القرن السابع والقرن العاشرالخزر، خالل الفترة الواقعة بي

45F444"جميع الخزر أصبحوا يهودا، وأنهم اعتنقوا اليهودية قبل وقت قصير فقط 666 
بمنطقـة القوقـاز فيمـا بـين نهـري -مت في جنـوب روسـيا إن مملكة الخزر اليهودية التي قا

وسـقطت علـى يـد أمـراء ) إتـل(استمرت لمدة قرنين تقريباً وكان اسـم عاصـمتها  -الفولجا والدون
م، ودامت لهم والية في القرم نصف قـرن آخـر إلـى 973و 964الروس في الفترة بين سنة ) كييف(

46F444م1016سنة  777. 
P 285 

ميالديـة،  900المعارف اليهودية تبيّن التوزيع الديني في أوربا عام خريطة منقولة عن دائرة 
وفي وسطها تظهر امبراطورية الخزر اليهودية، التي دامـت ثالثـة قـرون، وكانـت كبـرى دول اليهـود 

التــاريخيتين علــى أرض  "إســرائيل ويهـوذا " فـي التــاريخ وال تمــت بأيـة صــلة عرقيــة إلـى دولتــي 
 .فلسطين

المتحـدرين تاريخيـاً مـن سـاللة الخـزر يشـكلون ) يهودا(من يزعمون أنفسهم والحقيقة أنَّ 
اليـوم،  فـي كـل مكـان مـن العـالم) يهـودا(هم بالمائة من جميع من يسمون أنفسـ% 92أكثر من 

) يهـودا(والخزر اآلسيويون الذين أنشأوا مملكة الخزر في أوروبا الشرقية أصبحوا يسمون أنفسـهم 
فـي تـاريخ  )األرض المقدسـة(ط ، وهؤالء لم تطأ أقدام أجدادهم ق)م720(بالتحول واالعتناق سنة 

 .العهد القديم، هذه حقيقة تاريخية ال تقبل جدالً 
ويؤيد ذلك معظم الباحثين في علوم اإلنسان واآلثار والتاريخ المختصون بموضوع خزر أمـس 

47Fويهود اليوم

444 888. 
كـذباً  -علـى االنتسـاب -هم ونسـبهم الذين بيّنا حقيقة أصـل -وإن حرص اليهود المعاصرين 

إلى نسل بني إسرائيل القدماء، لتكون لهم حجة ودليٌل لتعزيز ادعائهم الباطـل بـأن  -وزوراً وبهتاناً 
لهم حقاً تأريخياً ودينياً في أرض فلسطين، وهو ما سنبين بطالنه إن شاء هللا تعالى في األكذوبـة 

 .الثالثة من أكاذيب اليهود وأساطيرهم
5Bزعمهم أن لهم حقاً تاريخياً ودينياً في فلسطين: مطلب الثالثال 

يدعي اليهود أن لهم حقوقاً تاريخية في فلسطين ألن أجدادهم سكنوها فترة مـن الـزمن، 
بدءاً بإبراهيم وإسحاق ويعقوب، ومروراً بموسى ويوشع بن نـون علـيهم الصـالة والسـالم، وإقامـة 

لصالة والسالم، وانتهاءاً بطرد آخر يهودي من بيت المقـدس مملكتهم زمن داود وسليمان عليهما ا
 .م70في عصر التشرد والتشتت اليهودي الذي بدء عام 

ويدعي اليهود أيضاً أن لهم حقـاً دينيـاً علـى مـا جـاء فـي كتـبهم المقدسـة لـديهم أن هللا 
وهـي أرض الميعـاد  )مـن النيـل إلـى الفـرات(ما جاورها فلسطين و) أرض كنعان(وعدهم بامتالك 

لتكون لهم ملكاً ووطناً ويسـتدلون علـى ذلـك بمـا ورد فـي التـوراة أن ذلـك الوعـد كـان مـع أبـيهم 
لنسلك أعطي هذه األرض مـن نهـر مصـر إلـى : "الة والسالم حينما قال له الربإبراهيم عليه الص

48F444"النهر الكبير نهر الفرات وبـين نسـلك مـن بعـدك وأقيم عهدي بيني وبينـك : "وقال له الرب أيضاً . 999
في أجيالهم عهداً أبدياً، ألكون إلهاً لك ولنسلك من بعدك، وأعطـي لـك ولنسـلك مـن بعـدك أرض 

49F555"غربتك كل أرض كنعان ملكاً أبدياً وأكون إلههم ويزعم اليهـود  المعاصـرون أنهـم أحفـاد إبـراهيم . 000
 .أرض اآلباء واألجداد وساللته وأنهم شعب هللا المختار فهم األحق إذاً بفلسطين وما جاورها

6Bبطالن هذه الدعوى: 

                                                 
 .ترجمة زهدي الفاتح) للمؤلف بنيامين فريدمان 19يهود اليوم ليسوا يهودا ص(نقالً من كتاب  46

، عبد الرحمن شاكر، والقـدس عربيـة إسـالمية 12،13،35،36يدة أو إسرائيل صدولة الخزر الجد: انظر 47

 .بنيامين فريدمان 44-39سيد فرج راشد، يهود اليوم ليسوا يهودا ص. د 175ص

 36،37، بنيامين فريد مان بتصرف بسيط، وراجع دولة الخـزر ص44،45يهود اليوم ليسوا يهودا ص: انظر 48

عبد الـرحمن -صابر طعيمة، والمماليك الصهاينة . د 181-165هودي العام صعبد الرحمن شاكر، التاريخ الي

 .أنور الجندي 38-31شاكر، والمخططات التلمودية اليهودية ص

، ثــم تكــررت الوعــد 17/8ثــم  13/15ثــم  12/7وقــد ذكــر الوعــد أوالً فــي تكــوين   15/18ســفر التكــوين  49

، ثم تكرر مـع داود 4-1/2ع يوشع في سفر يوشع ، ثم تكرر م28/13، 4-26/1إلسحاق ويعقوب في تكوين 

 .16-12، 6-7/4، وسفر صموئيل الثاني 26، 69/25في المزمــــور 

 .17/7،8تكوين  50



 :فأما بالنسبة لزعمهم بالحق التاريخي فنبين بطالنه باآلتي
أن من الثابت تأريخياً وجود القبائل العربية من الكنعانيين والفينقيين في فلسطين قبـل  -1

يومنا بخـالف  ظهور اليهود بآالف السنوات، ولم ينقطع وجود العرب واستمرارهم في فلسطين إلى
50Fوقد بينا ذلك من قبل. اليهود

555 111. 
أن يطـالبوا بـالحق التـاريخي لمملكـة الخـزر  -سـاللة الخـزر -أن على اليهود المعاصرين  -2

وليس بفلسطين أو بيت المقدس، ألن أجدادهم لم يطأوهـا مـن  ،)إتل(بجنوب روسيا وبعاصمتهم 
51Fقبل، وقد أوضحنا ذلك أيضاً 

555 222. 
وبعـض  -إسرائيل في فلسطين ال تزيد عن ثالثة قـرون ونصـف قـرن  كانت مدة بقاء بني -3

فهل المدة التي مكثوها فـي فلسـطين كافيـة فـي إثبـات  -أنها تبلغ خمسة قرون مؤرخين يرى ال
 !!حقهم مقابل وجود العرب في فلسطين من قبلهم وبعدهم لمئات القرون ؟

ه الصالة والسـالم وانتسـابهم إليـه وأما بالنسبة للحق الديني والوعد اإللهي إلبراهيم علي
- :دينياً فهو باطل من وجوه عديدة نذكر منها ما يأتي

) يعقـوب(بعد أن أوضحنا بطالن انتساب معظم اليهود المعاصرين إلى سـاللة إسـرائيل  - 1
بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصالة والسالم، فقد بين لنا القرآن الكـريم بطـالن انتسـاب اليهـود 

يَـا أَْهـَل اْلكَِتـابِ لِـَم تَُحـاجُّوَن فِـي {: راهيم عليه الصالة والسـالم دينيـاً فقـال عـز وجـلإلى إب
َها أَْنُتْم َهُؤالِء َحاَجْجُتْم فِيَما  ِمْن بَْعِدِه أََفال تَْعِقلُونَ  ْنجِيُل إِالَّ إِْبَراِهيَم َوَما ُأْنِزلَِت التَّْوَراُة َواإلِ 

ُه يَْعلَـُم َوأَْنـُتْم ال تَْعلَُمـونَ لَُكْم بِِه ِعْلٌم َفلَِم تُ  َمـا َكـاَن  َحاجُّوَن فِيَما لَْيَس لَُكْم بِـِه ِعْلـٌم َواللـَّ
إِنَّ أَْولَـى  إِْبَراِهيُم يَُهوِديّاً َوال نَْصَرانِيّاً َولَكِْن َكاَن َحنِيفاً ُمْسـلِماً َوَمـا َكـاَن ِمـَن اْلُمْشـِركِينَ 

52F555}اتَّبَُعوُه َوَهَذا النَّبيُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َواللَُّه َولِيُّ اْلُمْؤِمنِينَ  النَّاس بإْبَراِهيَم لَلَِّذينَ  333. 
أْم تَُقولُـوَن إِنَّ إِْبـَراِهيَم َوإِْسـَماِعيَل َوإِْسـَحاَق َويَْعُقـوَب َواألَْسـبَاطَ { :وقال عز وجـل

ِه  َكانُوا ُهوداً أَْو نََصاَرى ُقْل أَأَْنُتْم أَْعلَُم أَِم اللَّهُ  َوَمْن أَْظلَُم ِممَّْن َكَتَم َشَهاَدًة ِعْنـَدُه ِمـَن اللـَّ
ا تَْعَملُونَ  53F555}َوَما اللَُّه بَغافِل َعمَّ 444. 

أنه اليسلم لليهود صحة كتبهم المقدسة لديهم وما احتجوا بها من نصوص، فقـد أثبـت   - 2
رائيل بـالتحريف والتزويـر القرآن الكريم أنهـم تجـرؤا علـى كتـب هللا المنزلـة  علـى أنبيـاء بنـي إسـ

َفبَِما نَْقِضِهْم ِميَثاَقُهْم لََعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا ُقلُوبَُهْم َقاِسـيًَة ُيَحرُِّفـوَن اْلَكلِـَم {:والتغيير قال تعالى
54F555}...َعْن َمَواِضِعهِ  55Fوهذا ما سنبينه ونـذكر الشـواهد واألدلـة عليـه فيمـا سـيأتي. 555

555 إن شـاء هللا  666
 .تعالى

صحة ما استدلوا به على الوعد اإللهـي مـن كتـبهم،  -جدالً  -لتسليم لهم وعلى فرض ا -3
فإنا نقول إن الوعد اإللهي قد أعطي إلبراهيم أوالً عند وصوله أرض كنعان ولم يولـد لـه ولـد حينئـذ 

، ثم تكـرر الوعـد )13/15تكوين (، وتكرر الوعد حين رجوعه إلى أرض كنعان من مصر )12/7تكوين (
، ثم تكرر الوعد إلبـراهيم بعـد أن ولـد لـه إسـماعيل عليهمـا )15/18تكوين (يم ولد ولم يكن إلبراه

 ).17/8تكوين (الصالة والسالم 
بنــاء علــى ذلــك فالوعــد اإللهــي مــن حــق إســماعيل عليــه الصــالة والســالم جــدُّ العــرب 

56Fد بعدوالمسلمين دون غيره، ألن إسحاق االبن الثاني إلبراهيم عليهما الصالة والسالم لم يول

555 777. 
بأن الوعد اإللهي لهم باألرض المقدسـة إرٌث ومـوطٌن أبـدٌي قـد ذكـر فـي القـرآن : فإن قيل

ِه َعلَـْيُكْم إِْذ َجَعـَل {: الكريم في قوله تعالى َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه يَا َقْوِم اْذُكُروا نِْعَمَة اللـَّ
يَـا َقـْوِم اْدُخلُـوا األَْرَض  َما لَْم ُيْؤتِ أََحـداً ِمـَن اْلَعـالَِمينَ  فِيُكْم أَْنبِيَاَء َوَجَعلَُكْم ُملُوكاً َوآتَاُكمْ 

وا َعلَى أَْدبَارُكْم َفَتْنَقلُِبوا َخاِسرينَ  َسَة الَّتِي َكَتَب اللَُّه لَُكْم َوال تَْرتَدُّ 57F555}اْلُمَقدَّ 888. 
كما بيناه مـن  -أنه بقطع النظر عن كون يهود اليوم هم غير بني إسرائيل القدماء : فالجواب

وأن ما جاء في اآلية ال يعنيهم ؛ ألنها ال تشـمل مـن دان باليهوديـة مـن غيـر بنـي إسـرائيل  -قبل 
وهم معظم أو كل يهود اليوم، فإن الحق في هذا األمر الذي عليه جمهور المفسرين هو أن عبـارة 

يجـة لمـا كـان مـن اآلية ليست على التأبيد، وإنما هي خاصـة بـالزمن الـذي وعـدوا فيـه بـذلك ونت
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58Fاستجابتهم ألوامر هللا وصبرهم

555 999. 
وذلك الجزاء إليمانهم وتفضيلهم على عالمي زمانهم سنّة إلهية في عباده عـز وجـل، قـال 

ْكر أَنَّ األَْرَض يَرثَُها ِعبَاِدَي الصَّالُِحونَ {: تعالى 59F666}َولََقْد َكَتْبَنا فِي الزَُّبور ِمْن بَْعِد الّذِ 000. 
و إسرائيل عن دين هللا الحق وارتـدوا وفسـدوا وأفسـدوا فـي األرض لـم يعـد فلما انحرف بن

لهم حق بالتمسك بالوعد اإللهي لهم، بل كان الجزاء عليهم بما تضمنته اآليات الكريمة بلعنـة هللا 
عليهم وغضبه وعقابه بتشتيتهم في األرض وتسليط من يسومهم سوء العـذاب علـيهم إلـى يـوم 

 .والمسكنة عليهم أين ما ثقفوا جزاًء لنقضهم مواثيق هللا وكفرهم بآياتهالقيامة، وضرب الذلة 
كما يمكن القول أيضاً أن وعـد هللا لهـم قـد تحقـق بعـد موسـى عليـه الصـالة والسـالم  -4

فتـى موسـى عليهمـا الصـالة  -حينما دخل بنو إسرائيل األرض المقدسة بقيـادة يوشـع بـن نـون 
د وسـليمان عليهمـا السـالم حينمـا فضـلهم هللا عـز وجـل علـى وأقـاموا فيهـا زمـن داو -والسالم 

عالمي زمانهم، ولكن حينما كفروا بال وفسـدوا وأفسـدوا فـي األرض غضـب هللا علـيهم فعـذبهم 
وسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب وحـرمهم مـن األرض المقدسـة وشـردهم وشـتتهم فـي 

 .األرض
 -أبديا وال يمكن نسخه فيقول الدكتور الفرد جلوم وأما فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان الوعد 

بأنـه لـم يقطـع إطالقـاً أي وعـد غيـر مشـروط بـأن : أستاذ دراسات العهد القديم في جامعة لنـدن
60Fاهـ.التملك سيكون أبدياً، هذا مع أن المقصود كان فترة طويلة غير محددة

666 111. 
د فــي التــوراة األمــر بــذلك فقــد ور ،إن الوعــد اإللهــي مشــروط باإليمــان والعمــل الصــالح -5

فإن انصرف قلبك ولم تسمع " :وبالمثوبة عليه، والوعيد الشديد لمن كفر بال وارتد عن دينه ونصه
61F666"بل غويت وسجدت آللهة أخرى وعبدتها، فإني أنبئكم أنكم ال محالة هالكون 222. 

ة وأوثانـاً وقد ثبت في أسفارهم المقدسة لديهم أنهـم قـد كفـروا بـال وارتـدوا وعبـدوا آلهـ
62Fأخرى، وقد أوضحنا ذلك أثناء سردنا لتاريخهم

666 333. 
لذلك حل بهم العذاب والبالء والغضب مـن هللا وهـو ثابـت أيضـاً فـي أسـفارهم حيـث يقـول 

على تركهم شـريعتي التـي : فقال الرب! لماذا بادت األرض واحترقت كبرية بال عابر؟": نبيهم أرميا
63Fم يسلكوا بها، بل سلكوا وراء عناد قلـوبهم ووراء البعلـيمجعلتها أمامهم، ولم يسمعوا لصوتي ول

666 444 
هــا أنــذا أطعــم هــذا الشــعب : التــي علمهــم إياهــا آبــاؤهم، لــذلك قــال رب الجنــود إلــه إســرائيل

64Fأْفِسْنتينا

666 ، وأسقيهم ماء العلقم، وأبددهم في أمم لم يعرفوهـا هـم وال آبـاؤهم، وأطلـق وراءهـم 555
65F666"السيف حتى أفنيهم 666. 

إن كنــت لـم أجعــل عهـدي مــع النهـار والليــل فـرائض الســماوات : قــال الـربهكـذا ": وقـال
66F666"واألرض، فإني أرفض نسل يعقوب وداود عبدي 777. 

بل قد ورد التصريح في أسفارهم المقدسـة لـديهم بحرمـانهم مـن بيـت المقـدس بسـبب 
لساكنين في يا ابن آدم إن ا: فكان إلّي كالم الرب قائالً ": كفرهم وضاللهم وعصيانهم، فقال أشعيا

إن إبـراهيم كـان واحـداً وقـد ورث األرض ونحـن : هذه الخـرب فـي أرض إسـرائيل يتكلمـون قـائلين
هكـذا قـال السـيد الـرب تـأكلون بالـدم وترفعـون  :طيت األرض ميراثاً، لذلك قـل لهـمكثيرون، لنا أع

س، وكـل وقفتم على سيفكم فعلتم الـرج!! أعينكم إلى أصنامكم وتسفكون الدم، أفترثون األرض 
67F666"!!منكم نجَّس امرأة صاحبه، أفترثون األرض  888. 

فمتى نقض اليهود عهد هللا فإنه عز وجل ال ينفذ عهده ووعده لهم بل ينفذ وعيده وعذابـه، 
ال مـن يفسـد فـي األرض ويعيـث فسـاداً قـال هللا ثها من أقـام دينـه واتبـع تعاليمـه فاألرض ل يور

َتِعيُنوا بِاللَِّه َواْصبُِروا إِنَّ األَْرَض لِلَِّه ُيوِرثَُها َمـْن يََشـاُء ِمـْن َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه اسْ { :تعالى
68F666}ِعبَاِدِه َواْلَعاقِبَُة لِْلُمتَِّقينَ  999. 

ــالى ــال تع ْكر أنَّ ا{: وق ــّذِ ــِد ال ــْن بَْع ــور ِم ــي الزَُّب ــا فِ ــْد َكَتْبَن ــاِدَي ألَ َولََق ــا ِعبَ ْرَض يَرثَُه
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69F777}الصَّالُِحونَ  000. 
ِذيَن آَمُنـوا ِمـْنُكْم َوَعِملُـوا الصَّـالَِحاتِ لَيَْسـَتْخلَِفنَُّهْم فِـي {: عالىوقال ت ُه الـَّ َوَعَد اللـَّ

لَ  نَُّهْم اْألَْرضِ َكَما اْسَتْخلََف الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َولَُيَمكَِّننَّ لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهـْم َولَُيبَـّدِ
أَْمناً يَْعُبُدونَنِي ال ُيْشـِرُكوَن بِـي َشـْيئاً َوَمـْن َكَفـَر بَْعـَد َذلِـَك َفُأولَئِـَك ُهـُم ِمْن بَْعِد َخْوفِِهْم 

70F777}اْلَفاِسُقونَ  111. 
ْرضِ أَقــاُموا الصَّــالَة َوآتـَـُوا الزََّكــاَة َوأَمــُروا ِذيَن إِْن َمكَّنَّــاُهْم فـِـي األَ الَّــ{: وقــال تعــالى

71F777}َكر َولِلَِّه َعاقِبَُة األُُمور باْلَمْعُروِف َونََهْوا َعن اْلُمنْ  222. 
والمسلمون هم المراد بهذه اآليات الكريمة إذا صدقوا ما عاهدوا هللا عليه ورجعوا إلى كتاب 

ونكتفي بهـذه  ،، وتمسكوا باإلسالم كامالً أفراداً وأسراً ومجتمعات ودوالً هللا عز وجل وسنة نبيه 
72Fي الرد على مزاعم اليهود وبيان بطالنهااألوجه ف

777 333. 
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